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Het Hof is heden, om 15 uur
30, in verenigde kamers, bijeengekomen in openbare zitting en
in rood gewaad, in de zaal der
plechtige rechtszittingen.

La Cour, chambres assemblées, s’est réunie ce jour à
15 heures 30, en audience
publique et en robes rouges, en
la salle des audiences solennelles.

De eerste voorzitter verklaart
de rechtszitting bedoeld in de artikelen 288 en 289 van het Gerechtelijk Wetboek geopend en
herinnert het Hof aan het punt
dat op de dagorde staat : over te
gaan tot de installatie, na zijn
eedaflegging van de heer Paul
Maffei, afdelingsvoorzitter in
het Hof van Cassatie, aangewezen tot voorzitter van het Hof
van Cassatie door de algemene
vergadering van dit Hof van
27 februari 2014.

Le premier président déclare
ouverte l’audience prévue par
les articles 288 et 289 du Code
judiciaire et rappelle à la Cour
le point qui figure à l’ordre du
jour : recevoir la prestation de
serment et procéder à l’installation de Monsieur Paul Maffei,
président de section à la Cour
de cassation, désigné comme
président de la Cour de cassation par l’assemblée générale de
cette Cour le 27 février 2014.
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De eerste voorzitter verleent
het woord aan de procureurgeneraal, die vordert als volgt :
“Ik verzoek de heer eerste voorzitter de heer afdelingsvoorzitter
Paul Maffei te beëdigen en het
Hof hem vervolgens te installeren”.
Aan de procureur-generaal
wordt akte van zijn vordering
verleend.
Op verzoek van de eerste
voorzitter leest de griffier-hoofd
van dienst een uittreksel uit het
proces-verbaal van de algemene
vergadering van het Hof van
27 februari 2014 waarbij afdelingsvoorzitter Paul Maffei tot
voorzitter van het Hof van Cassatie wordt aangewezen.
De eerste voorzitter verzoekt
de raadsheren Ernotte, Geubel
en Moens een afvaardiging te
vormen die zich naar de raadkamer zal begeven om voorzitter
Maffei binnen te leiden.
Hij verzoekt de procureurgeneraal een lid van het parket
aan te wijzen dat zich bij de
afvaardiging zal voegen. De
procureur-generaal vraagt advocaat-generaal Decreus zich
bij de afvaardiging te voegen.
Deze afvaardiging leidt voorzitter Maffei binnen.
Voorzitter Maffei groet het
Hof.
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Le premier président donne
la parole au procureur général,
lequel requiert comme suit : « Je
requiers qu’il plaise à Monsieur
le premier président recevoir le
serment et à la Cour procéder
ensuite à l’installation de Monsieur le président de section
Paul Maffei ».
Acte est donné au procureur
général de ses réquisitions.
À la demande du premier
président, le greffier-chef de
service donne lecture par extrait
du procès-verbal de l’assemblée générale de la Cour du
27 février 2014 désignant Monsieur le président de section
Paul Maffei comme président
de la Cour de cassation.
Le premier président prie les
conseillers Ernotte, Geubel et
Moens de former une délégation
chargée de se rendre en chambre
du conseil et d’introduire le président Maffei.
Il prie le procureur général de désigner un membre du
parquet qui se joindra à la délégation. Ce haut magistrat prie
l’avocat général Decreus de se
joindre à la délégation.
Cette délégation introduit le
président Maffei.
Le président Maffei salue la
Cour.
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De eerste voorzitter verzoekt
afdelingsvoorzitter Maffei plaats
te nemen voor het Hof.
Op uitnodiging van de eerste
voorzitter legt voorzitter Maffei,
staande, de rechterhand opgestoken, de volgende eed af :
“lk zweer getrouwheid aan de
Koning, gehoorzaamheid aan
de Grondwet en aan de wetten
van het Belgisch Volk”.
De eerste voorzitter verleent
aan voorzitter Maffei akte van
zijn eedaflegging en, namens
het Hof, feliciteert hem in de
hierna volgende bewoordingen.
Mijnheer de voorzitter,
Namens het Hof verklaar ik
u geïnstalleerd in uw hoog ambt
en verzoek ik u plaats te willen
nemen in de voor u bestemde
zetel.
De voorzitter gaat zitten op
de voor hem bestemde zetel.
De
procureur-generaal,
nadat hem het woord is verleend, drukt zich uit in de
hierna volgende bewoordingen.
De stafhouder Van Eeckhoutte, nadat hem het woord is
verleend, drukt zich uit in de
hierna volgende bewoordingen.
De voorzitter dankt het Hof
in de hierna volgende bewoordingen.
De eerste voorzitter vraagt
aan de procureur-generaal of
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Le premier président prie le
président de section Maffei de
prendre place devant la Cour.
Sur l’invitation qui lui est
faite par le premier président,
le président Maffei debout, et
levant la main droite, prête le
serment légal en langue néerlandaise.

Le premier président donne
acte au président Maffei de sa
prestation de serment, et, au
nom de la Cour, le félicite dans
les termes ci-après reproduits.
Monsieur le président,
Au nom de la Cour, je
vous déclare installé dans vos
hautes fonctions et vous prie de
prendre place au siège qui vous
est réservé.
Le président prend place au
siège qui lui est réservé.
Le procureur général, à qui
la parole est donnée, s’exprime
dans les termes ci-après reproduits.
Le bâtonnier Van Eeckhoutte, ayant obtenu la parole,
s’exprime dans les termes ciaprès reproduits.
Le président remercie la
Cour dans les termes ci-après
reproduits.
Le
premier
président
demande au procureur géné-
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hij nog iets wenst te vorderen,
en, op het ontkennend antwoord
van deze hoge magistraat, verklaart de openbare en plechtige
rechtszitting gesloten.
Het is 16 uur 55.
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ral s’il a d’autres réquisitions
à formuler et, sur la réponse
négative de ce haut magistrat,
déclare l’audience publique et
solennelle levée.
Il est 16 heures 55.
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REDE VAN RIDDER J. de CODT
EErstE VoorzittEr

Van hEt

hof

Van cassatiE

DISCOURS DU CHEVALIER J. de CODT
PrEmiEr PrésidEnt

monsiEur

lE

dE la

cour

dE cassation

PrésidEnt,

À une encablure du cap Fréhel, sur les côtes d’Armor, là où les
remparts de Saint-Malo ne sont plus qu’à une portée de canon,
un rocher sauvage s’avance hardiment dans la haute mer. Sur
ce promontoire fouetté par la bourrasque océane, Etienne de
Matignon a édifié, en 1350, un château en pierre de granit.
Remarquable est le donjon qui culmine à 55 mètres au-dessus
du niveau de l’eau. La tour, circulaire, est coiffée d’une toiture
de pierre formant un dôme qui prend appui sur une arcature à
huit branches réunies par une clef de voûte.
La forteresse et son élégant appareillage dont je vous parle
ont survécu aux batailles, aux révolutions, aux tempêtes de
l’histoire comme à celles de la nature déchaînée. Dans l’embrasure de l’unique fenêtre éclairant la chambre du haut, je me suis
assis sur un des coussièges pour admirer la science des bâtisseurs d’autrefois. Je me souviens avoir pensé qu’en schématisant
le pouvoir judiciaire sous la forme d’une pyramide dont la Cour
de cassation serait la pointe, nous commettons peut-être une
erreur de perspective. La pyramide peut être privée de sa pointe
sans dommage autre que purement esthétique. Mais si j’enlève
la clef de la voûte du donjon d’Etienne de Matignon, l’admirable
arcature à huit branches s’effondrera et la tempête s’engouffrera
dans la tour béante.
Telle est notre position, Monsieur le Président. Nous ne
sommes rien et nous sommes tout. Isolée, la Cour de cassation
ne vaut pas plus qu’une pierre sans ornement. Mais reliée aux
cours et tribunaux qui remontent vers elle comme des arcs
convergents, la Cour permet à la Justice de rester debout parmi
les vents contraires. C’est au sein de cette institution si particulière que votre carrière, aujourd’hui, trouve un nouvel accomplissement et prend un nouveau départ.
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Uw collega’s hebben u eenstemmig tot hun voorzitter verkozen, wat heel veel zegt over hun achting voor u. Uw installatie
biedt mij de gelegenheid om mij te vermeien in een van de aangenaamste aspecten van mijn functie. Ik ken uw intelligentie,
uw waardigheid en werklust, uw juridische kennis en omzichtigheid en verheug mij dus op de steun van een waardevolle medewerker om ons schip een veilige koers te laten varen. Ik weet dat
ik op uw onverdroten inzet kan rekenen om de werking van het
Hof te waarborgen en te waken over zijn onafhankelijkheid en
over de regels die het onderscheiden van de bodemgerechten en
die aldus zijn bestaansreden vormen.
Reeds vijfendertig jaar staat uw leven in het teken van de
Justitie. Dag na dag, met de regelmaat van een klok, verricht
u noeste arbeid die alles overwint, of zoals de illustere dichter
Vergilius het verwoordde : labor improbus omnia vincit.
Geschiedenis, en meer bepaald genealogie, is een van mijn
stokpaardjes. Sta mij dus toe even te graven in de familiegeschiedenis van onze recipiendus. U bent, mijnheer de Voorzitter,
de waardige kleinzoon van Honoré Maffei, raadsheer in het hof
van beroep te Brussel. U toonde me ooit het laconieke bericht
van de Duitse bezetter aan uw moedige voorvader waarin de
inhouding van zijn wedde werd gemeld omdat hij deel had genomen aan de algemene vergadering van zijn rechtscollege die
de vervolging had bevolen van twee activisten die werden verdacht van heulen met de vijand. U bent ook de zoon van Charles
Maffei die ondervoorzitter was van de rechtbank van eerste
aanleg te Dendermonde en die aldus aan de basis ligt van uw
Vlaamse roots. En zeker niet te vergeten : Charles Woeste, de
grootvader van uw moeder, die onder meer tweemaal stafhouder was van de balie van het Hof van Cassatie.
Ces exemples vous ont-ils inspiré ? Bon sang ne peut mentir,
dit-on. Après quatre années de barreau, vous êtes devenu substitut du procureur du Roi de Bruxelles mais, très vite, le siège
vous a attiré puisque le Roi vous a nommé juge au même tribunal par un arrêté du 30 décembre 1982. Ce qui frappe d’emblée
l’observateur, c’est votre souplesse intellectuelle et votre capacité d’adaptation. Le jeune juge Paul Maffei est mis au four et
au moulin : le voilà tour à tour délégué comme juge des saisies,
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juge de la jeunesse ou juge en référés, quand il n’est pas affecté
aux chambres civiles et correctionnelles.
La même polyvalence se remarque dès votre accession, le
5 août 1991, à la cour d’appel de Bruxelles. Outre les affaires
civiles et fiscales, on vous y a confié les appels des décisions
prises par le Conseil de la concurrence. Cette neuvième chambre
bis par laquelle vous êtes passé semble d’ailleurs avoir été l’antichambre de la Cour de cassation, son meilleur fournisseur,
puisqu’elle nous a livré aussi les éminents collègues que furent
Ivan Verougstraete, Claude Parmentier et Ghislain Londers.
Même la cour d’assises ne vous a pas échappé puisque vous
en avez présidé plusieurs sessions et non des moindres. On vous
a chargé en outre d’instructions pénales délicates, en cause de
personnes jouissant du privilège de juridiction. Que n’avez-vous
donc pas fait ?
Het viel dan ook niet te vermijden dat ons gezelschap zijn oog
op u liet vallen. In de lente van het jaar 1997 werd u duidelijk
gemaakt dat het misschien niet helemaal misplaatst zou zijn een
benoeming tot raadsheer in het Hof van Cassatie te benaarstigen. U greep die gelegenheid aan, wat de eerste voorzitter van
het hof van beroep ertoe aanzette volgend advies over u uit te
brengen : “de heer Maffei is een uitstekend jurist, nu gespecialiseerd in handelsrecht. Hij is echter bekwaam alle soorten zaken
te behandelen. Hij heeft een grote werkkracht en een evenwichtige persoonlijkheid. Vermits hij veel en goed werkt wordt hem
veel gevraagd”. Voorwaar profetische woorden.
U behoort tot de laatste generatie magistraten die bij het
Hof van Cassatie werden benoemd door de drie Staatsmachten samen, de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke.
Zowel het Hof als de Senaat kenden u een eerste kandidatuur
toe. Koning Albert II heeft die dubbele uitgesproken voorkeur
bekrachtigd en u bij koninklijk besluit genomen te Châteauneuf-de-Grasse op 10 augustus 1998 tot raadsheer benoemd.
De laatste twintig dagen van die reeds lang vervlogen maand
augustus kon u wennen aan de idee om voortaan tot het hoogste rechtscollege van het land te behoren. Bij de opening van
het gerechtelijk jaar 1998 heeft de toenmalige eerste voorzitter,
de heer Marchal u samen met vijf collega’s waaronder de heer
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voorzitter Dirix en de heer raadsheer Batselé geïnstalleerd. Die
uiterst welkome en lang verwachte versterking was het gevolg
van de wet van 6 mei 1997 die bepaalt dat de zetel van het Hof
voortaan uit dertig raadsheren zal bestaan en dat het elk jaar
een activiteitenverslag zal opstellen.
De eerste voorzitter Marchal wees erop bij uw installatie tijdens de plechtige openingszitting op 1 september 1998 dat de
cassatierechter, net zoals elke magistraat, een dienende taak
heeft. Hij stelde dat die plicht voor de raadsheer in het Hof een
bijzonder karakter heeft : de raadsheer werkt immers in alle anonimiteit en in een collegiale sfeer. De cassatiemagistraat geniet
een onbeperkte intellectuele vrijheid die, in tegenstelling tot
hetgeen vaak het lot van de feitenrechter is, de feiten ontstijgt,
maar dient wel de rechtspraak van het Hof in acht te nemen.
De eventuele wijziging daarvan dient te gebeuren volgens zijn
rechtsleer en overeenkomstig de bij de wet bepaalde procedures.
Volgens de heer Marchal schiet het Hof te kort in zijn opdracht
als het zijn eigen rechtspraak niet streng handhaaft. Geen
rechtszekerheid zonder stabiliteit. Binnen die ruimte dient de
raadsheer in het Hof van Cassatie zich bovendien te houden aan
de vormvoorschriften die het Hof zichzelf heeft opgelegd. De
duidelijke en bondige motivering van het arrest hoort volledig
te zijn maar mag in geen geval de draagwijdte van het middel of
van de grond van niet-ontvankelijkheid overschrijden.
J’aime à rappeler ces fortes paroles de mon prédécesseur, non
seulement parce qu’elles n’ont rien perdu de leur actualité mais
aussi parce que j’ai constaté, en vous côtoyant à la chambre
pénale, que vous vous en êtes pénétré profondément, ne renonçant jamais à cette rigueur technique qui, seule, permet un progrès véritable. On dit que l’art naît de la contrainte et que la
liberté le tue. Sans doute en va-t-il de même pour la cassation,
à supposer qu’on la puisse élever au rang d’un des beaux-arts.
Vous êtes un de ceux à avoir compris que la technique de cassation constitue un moteur de notre action bien plus qu’un frein,
de même que le solfège est le marchepied de toute composition
ou interprétation musicales durables. C’est précisément parce
que vous dominez cette technique que vous pouvez la dépasser en évitant de faire d’elle l’horizon exclusif du juge de cas-
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sation. Puissiez-vous disposer, longtemps encore, de la patience
et de la pédagogie nécessaires pour instruire les magistrats qui
débutent à la Cour, dans la bonne utilisation des pouvoirs que le
Constituant nous confie.
Na veertien jaar intense activiteit in de tweede kamer werd u
eenparig door de leden van de Nederlandstalige taalrol van de
algemene vergadering tot afdelingsvoorzitter verkozen. Eerste
voorzitter Goethals stipte in de geschreven voorstelling van uw
kandidatuur de volgende elementen aan : “Ongeacht de materie levert raadsheer Maffei steeds uitstekend werk af binnen de
korst mogelijk tijd. Niet zelden worden hem mœilijke en delicate
dossiers toevertrouwd en telkens opnieuw beantwoordt hij aan
de verwachtingen die in hem worden gesteld. De zittingen waaraan hij deelneemt worden altijd met de grootste zorg en nauwgezetheid voorbereid. Hij is een evenwichtig en zeer vriendelijk
persoon, die bij het uiten van zijn meningen altijd zijn woorden
zorgvuldig kiest en daarbij het grootste respect opbrengt voor
de anderen. Hij draagt er zorg voor nooit iemand nodeloos te
kwetsen. Die houding brengt mee dat hij de achting geniet van
al zijn collega’s maar ook dat steeds aandachtig geluisterd wordt
wanneer hij zijn mening geeft”.
Mijnheer de Voorzitter, u hebt een hekel aan achterstand. In
dat opzicht werd u zwaar op de proef gesteld. Het werktempo
van onze tweede Nederlandse kamer is afschrikwekkend. In
de loop van het jaar 1998, toen u tot raadsheer werd benoemd,
diende het Hof 1.641 nieuwe strafzaken te behandelen, waarvan
952 in het Nederlands, en heeft het, onder de P.rol 1.470 arresten gewezen waarvan 885 in het Nederlands. In 2012, toen u
afdelingsvoorzitter werd, ontving het Hof 2.093 nieuwe strafzaken waarvan 1.252 in het Nederlands en heeft het, onder de P.rol
2.081 arresten gewezen, waarvan 1.249 in het Nederlands. Uit
die cijfers blijkt dat uw afdeling tijdens die veertien jaren erin
slaagde om met dezelfde middelen de instroom en de uitstroom
in evenwicht te houden, niettegenstaande de gestage toename
van die instroom.
Combien de temps encore parviendrons-nous à poursuivre
cet exploit ? C’est ici le lieu de rendre hommage aux collègues
qui portent le poids de ce fardeau, et de remercier les membres
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des autres chambres ou sections ayant accepté, en plus de leur
propre charge, de siéger toutes les deux semaines aux côtés des
magistrats pénalistes du rôle néerlandais. C’est également, ici,
l’occasion de rappeler votre participation si féconde au groupe
de travail dont les propositions ont alimenté, hélas en partie
seulement, la loi du 14 février 2014 relative à la procédure en
cassation en matière pénale.
Votre prénom, Monsieur le Président, renvoie à l’apôtre des
gentils. J’ignore si Paul de Tarse pensait à la Cour de cassation
lorsqu’il a écrit, dans je ne sais plus quelle épître, que la lettre tue
tandis que l’esprit vivifie. Ce que je sais, c’est que la conduite de
la deuxième chambre s’apparente au parcours d’un chemin de
crête, un itinéraire longeant deux abîmes dont il se faut également garder. D’un côté, la tentation du pouvoir, de l’autre celle
du scrupule. Nous succombons à la première en nous affranchissant de la technique de cassation pour prendre, mine de rien, la
place du juge du fond, ou pour faire le professeur. La deuxième
tentation, nous y tomberions lorsque, obnubilés par la technique
pour la technique, nous rédigerions des arrêts qui relèveraient
plus de la langue de bois que du souci de faire œuvre juridique
utile là où on nous le demande correctement.
Votre sens de la mesure vous a permis d’éviter les deux périls
qui bordent ce chemin de crête où vous êtes engagé. En contemplant cet équilibre et ce sang-froid dont vous nous donnez de
nombreux témoignages, je me suis demandé si vous n’aviez pas
secrètement adopté pour devise l’adage latin Ne quid nimis, rien
de trop. Vous seriez alors un épicurien de la cassation, au sens
philosophique du terme, bien entendu.
Le 27 février dernier, l’assemblée générale, à l’unanimité des
membres de votre rôle linguistique, vous a élu, Monsieur, en
qualité de Président de la Cour. Notre juridiction, vous en faites
partie depuis près de seize ans. Outre la chambre pénale, vous
êtes actif au bureau d’assistance judiciaire. Vous êtes juge suppléant à la Cour de justice Benelux. Vous présidez la chambre
néerlandaise du Conseil national de discipline depuis sa création
en 2005 et cette institution, appelée à disparaître prochainement, vous l’avez véritablement portée sur les fonts baptismaux.
Vous avez été membre suppléant du Conseil consultatif de la
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magistrature de 2006 à 2010. Vous avez organisé plusieurs formations de magistrats ou participé à celles-ci en tant qu’orateur.
En 2007, vous êtes devenu membre du Conseil consultatif des
juges européens. Vous avez accédé au bureau du Conseil deux
ans plus tard et l’assemblée générale vous a élu vice-président
le 8 novembre 2011. Parfait bilingue, parlant couramment l’anglais, ayant de bonnes notions d’allemand, vous avez noué des
relations de nature à contribuer puissamment au rayonnement
international de la Cour de cassation de Belgique.
Dat alles, Mijnheer de Voorzitter, heeft u niet belet bij te
dragen tot de rechtsleer. Twee van uw geschriften zijn me in het
bijzonder bijgebleven, misschien omdat ik de omstandigheden
heb gedeeld die tot hun ontstaan hebben bijgedragen. De Revue
de droit pénal heeft in 2009 uw artikel gepubliceerd dat sindsdien vaak wordt aangehaald. Het gaat over “La motivation des
décisions judiciaires en matière répressive et son contrôle par
la Cour de cassation de Belgique”. Elke magistraat die bij ons
zijn opwachting maakt zou dat werk als een leidraad moeten
koesteren. U toont aan hoe het Hof, zonder op een dogmatische
wijze in het stelsel van de positieve motivatie te vervallen, de
verplichting om de conclusie te beantwoorden vereenvoudigt :
het Hof stelt, overeenkomstig de Europese rechtspraak, dat de
motivering niet gedetailleerd hoeft te zijn maar moet doen blijken dat de rechter de wezenlijke vragen die hem zijn voorgelegd
werkelijk heeft onderzocht. Uw bijdrage uit 2011 onder de titel
“De prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof : enkele aspecten en bedenkingen” in het Liber Amicorum opgedragen aan
professor Alain de Nauw, is eveneens belangwekkend, u wijst
erop dat de soms mœilijke dialoog tussen de twee gerechtshoven
ook stimulerend kan werken.
Uw sierlijke schrijfstijl en elegante zinsbouw dragen bij tot de
aangename lectuur van uw artikelen. Het zijn evenwel uw klare
geest, zin voor evenwicht en feilloze redeneringen die het meest
opvallen. In deze turbulente tijden, waar men soms hals over
kop de structuur zelf van de Justitie in de steigers wil zetten,
zullen wij die stille kracht die u kenmerkt hard nodig hebben.
Il est vaste, Monsieur le Président, le champ de l’effort où
vous avez semé ! Grand officier et commandeur dans les ordres
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du Roi, serez-vous à la hauteur de vos illustres devanciers ?
Poser la question, c’est y répondre. Vous succédez à de grands
magistrats qui ont noms Jules D’Haenens, Denis Holsters,
Ivan Verougstraete et Christian Storck, pour ne citer que ceux
que j’ai connus. Très différents l’un de l’autre mais également
talentueux, chacun d’eux aura marqué l’histoire de notre institution et porté hautement les couleurs de la Cour de cassation.
Le flambeau qu’ils ont tenu, je sais qu’en vous le confiant, nous
le plaçons dans des mains très sûres.
Enfin, Monsieur, vous êtes un homme discret. Et j’ai bien
peur d’avoir effarouché votre réserve en parlant comme je l’ai
fait. Rassurez-vous, l’épreuve arrive à son terme. Laissez-moi
vous partager une dernière réflexion. Je pense que l’élégance
et la sûreté de votre parcours professionnel puisent leur source
dans le foyer heureux qu’avec Martine, votre épouse, vous avez
construit. Les félicitations que je vous exprime au nom de la
Cour et en mon nom, je les adresse également, et de tout cœur,
à Madame Maffei, à vos enfants Charles-Antoine, Laurence et
Clotilde, et à tous ceux qui vous sont chers.
Le noroît ne cesse jamais de souffler sur la côte émeraude,
là où le donjon en granit d’Etienne de Matignon brave impunément la houle depuis près de sept cents ans. Je vous souhaite la
même force et la même audace : duc in altum !
Mijnheer de Voorzitter, ik verklaar u geïnstalleerd in uw hoog
ambt en verzoek u plaats te willen nemen in de zetel die u toekomt.
Monsieur le Président, je vous déclare installé dans vos hautes
fonctions et je vous prie de venir occuper le siège qui vous est
réservé.
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REDE VAN DE H. P. DUINSLAEGER
ProcurEur-GEnEraal Bij hEt hof Van cassatiE

DISCOURS DE M. P. DUINSLAEGER
ProcurEur GEnEral PrEs la cour dE cassation

monsiEur

lE

PrésidEnt, chEr Paul,

Au nom de tous les membres du parquet et au nom du secrétaire en chef et des membres et collaborateurs du secrétariat du
parquet, je vous adresse de tout cœur nos félicitations les plus
sincères en y associant avec grand plaisir votre épouse et vos
enfants. Une longue et fructueuse carrière dans la magistrature
est ainsi méritoirement couronnée.
Monsieur le Président, depuis peu, une nouvelle mission s’est
ajoutée à toutes les autres tâches et missions décrites dans le
profil du mandat adjoint de président de la Cour de cassation.
L’article 7 de la loi du 18 février 2014 relative à l’introduction d’une gestion autonome pour l’organisation judiciaire, qui
rétablit l’article 180 du Code judiciaire antérieurement abrogé,
dispose que la Cour de cassation et le parquet près cette Cour
constituent ensemble une entité judiciaire séparée au sein de
l’ordre judiciaire. Le législateur s’est ainsi rallié à la position que
la Cour et le parquet avaient adoptée à l’assemblée générale du
16 juin 2011.
L’article 19 de la même loi introduit un nouvel article dans le
Code judiciaire, qui dispose que le comité de direction de la Cour
de cassation se compose du premier président, du président, du
procureur général, du premier avocat général, du greffier en chef
et du secrétaire en chef. Ce comité de direction assiste les deux
chefs de corps dans la direction générale, l’organisation et la gestion de l’entité judiciaire. Il rédige le plan de gestion et assure
son exécution.
Depuis votre désignation au mandat de président de la Cour,
la composition précise du comité de direction est donc connue,
étant entendu qu’existe la possibilité de recourir à la faculté
d’élargir le comité de direction de maximum deux personnes de
l’entité judiciaire, jugées compétentes en raison de leur aptitude
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à la gestion. Nous devrons clarifier le rôle exact de ce comité de
direction en tenant compte des autres structures de concertation
existantes, telles que la concertation quotidienne permanente
entre les chefs de corps, la concertation hebdomadaire du lundi,
les réunions de parquet bimensuelles, les réunions du staff, l’assemblée générale et, pour les problèmes intéressant l’ensemble de
l’ordre judiciaire, la Conférence permanente des chefs de corps.
mijnhEEr

dE

VoorzittEr, BEstE Paul,

Wij hebben elkaar een kleine 34 jaar geleden leren kennen op
het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, waar
wij slechts heel even samen deel uitgemaakt hebben van één van
de basissecties, voor u in 1982 het openbaar ministerie verliet
voor de zetel. Een keuze die ik uiteraard graag respecteer, maar
iedereen kent inmiddels mijn standpunt dat een passage via het
openbaar ministerie ook voor een magistraat van de zetel een
uitstekende leerschool is. In het parket van Brussel leert men
bovendien ook omgaan met permanente stress en met een werkdruk, die zelfs de vergelijking met de omvangrijke caseload in
de tweede kamer N met gemak kan doorstaan.
Wij hebben elkaar teruggevonden hier in het Hof waar wij
een lange periode dezelfde gang deelden en regelmatig bij elkaar
binnenliepen om te discussiëren over een zeer breed gamma aan
onderwerpen. De frequentie van deze ontmoetingen nam niet af
toen u later inkwartierde in de gang van de afdelingsvoorzitters.
Deze aangename en vriendschappelijke gesprekken hebben
mij geleerd hoe ruim uw interesses zijn en met welk gemak u uw
standpunten geargumenteerd onderbouwt en verdedigt. Naast
deze vriendschappelijke relaties deelden wij ook professioneel
dezelfde problemen als vaste leden van de tweede kamer, u eerst
als raadsheer en later als afdelingsvoorzitter, ik als openbaar
ministerie. De collega’s van de tweede kamer van de zetel en
van het parket kunnen enkel respect opbrengen voor de verhelderende wijze waarop u soms zeer onduidelijke middelen leest,
analyseert, synthetiseert en tot hun essentie herleidt. Evenveel
waardering valt u te beurt voor de nauwgezetheid waarmee u de
dossiers en de zittingen voorbereidt en voor uw taalvaardigheid
zowel in het Nederlands als in het Frans, waarbij u een klare en
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heldere stijl hanteert, hoewel u zich soms ook laat verleiden tot
een mooie combinatie van volzinnen en bijzinnen en heel af en
toe zelfs tot een dubbele negatie die in al haar subtiliteit meer te
bieden heeft dan het oog op het eerste gezicht soms vermoedt.
In de verschillende adviezen die ik heb teruggevonden, die u
aanbelangen en die uitgaan van diverse overheden, komen steeds
dezelfde aspecten van uw persoonlijkheid aan bod : uw beschikbaarheid, uw plichtsbesef, uw ijver, uw grote juridische expertise
en cultuur, evenals het feit dat u steeds de algemene achting heeft
genoten van de collega’s in de verschillende rechtscolleges waarvan u deel heeft uitgemaakt, evenals van de leden van de balie.
Outre votre mission principale à la « tweede kamer », vous
avez également siégé comme suppléant à la première chambre
en matières fiscale et commerciale et au Bureau d’assistance
judiciaire de la Cour. Vous avez rempli la tâche délicate de président de la chambre néerlandophone du Conseil national de
discipline et, depuis 2011, vous êtes juge suppléant à la Cour de
Justice Benelux. Toutes ces tâches témoignent de votre capacité
d’adaptation et de votre flexibilité d’esprit.
La représentation de la Cour tant en Belgique qu’à l’étranger est
une des missions qui incombent au président de la Cour. L’expérience que vous avez acquise, comme membre d’abord et depuis le
8 novembre 2011 comme vice-président du conseil d’administration du Comité consultatif des juges européens, ainsi qu’en participant à des conférences internationales, telles le premier sommet
entre l’Union européenne et la Communauté des États Latinoaméricains et caraïbes à Santiago de Chili en janvier 2013 ou le
quatrième congrès de l’AHJUCAF à Beyrouth en mars 2013 vous
sera précieuse dans l’exercice de cette mission de représentation.
Naast de reeds eerder geciteerde eigenschappen, wil ik ook
graag even verwijzen naar de waardige, beheerste en rustige
wijze van optreden die u zo eigen is, maar daaruit mag men
zeker niet afleiden dat enig gevoel van humor u vreemd zou zijn :
de collega’s hebben meermaals kunnen vaststellen hoe ad rem u
bent en hoe woordspelingen of andere spitante of spitsvondige
tussenkomsten, blijkbaar spontaan in u opkomen. Dat belooft
dus voor het maandagmorgenoverleg en voor de vergaderingen
van het directiecomité : Beste Paul, ik kijk er nu al naar uit.
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REDE VAN DE H. W. VAN EECKHOUTTE
strafhoudEr

Van dE ordE dEr adVocatEn Bij hEt

hof

Van cassatiE

DISCOURS DE M. W. VAN EECKHOUTTE
BâtonniEr

dE l’ordrE dEs aVocats a la

cour

dE

cassation

mijnhEEr

dE

VoorzittEr,

Uw aanwijzing tot voorzitter van het Hof heeft voor de cassatiebalie het gunstige neveneffect dat uw voorganger, voorzitter
Christian Storck, weer nader tot de advocaten komt. Inderdaad,
hij zal opnieuw, zo heb ik het althans begrepen, een bureau
komen innemen in de gang op de tweede verdieping waarin de
Orde van advocaten bij uw Hof haar lokalen heeft. Is dit een
hernieuwde toenadering in de fysieke zin, geestelijk is uw voorganger nooit ver van ons komen te staan tijdens zijn mandaat
als voorzitter van het Hof. Op de tweede verdieping en elders
in dit gebouw zijn er inderdaad nog talrijke andere corridors
en tijdens onze ontmoetingen in die wandelgangen en elders
heb ik altijd de fijngevoelige attentie en bekommernis van uw
voorganger mogen ondervinden voor de belangen en beslommeringen van de balie. Le barreau de cassation vous en remercie
sincèrement, Monsieur le président Storck.
Het vreugdevolle en feestelijke karakter van uw installatie,
mijnheer de voorzitter Maffei, gaat gepaard met een klein beetje
melancholie door de vrees dat u binnenkort verdwijnt uit onze
gang. Inderdaad, uw nabijheid creëerde tot op heden altijd bijzonder hoffelijke en aangename ontmoetingen. Zo bijvoorbeeld is
het niet langer geleden dan gisteren dat u mij in die gang, toen
ik met een dossier onder de arm op weg was naar de zaal 1.36,
“een prettige zitting” toewenste. Voor mij, mijnheer de voorzitter, kon de dag dan al niet meer stuk. Naast die ontmoetingen
schiep uw aanwezigheid in wat ik gemakshalve maar “onze gang”
noem, een sfeer die mij als beoefenaar van het arbeidsrecht bijzonder aansprak. De gang werd daardoor als het ware van een
rechtsgang ook een leergang. En ik alludeer daarmee op wat ik
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kon leren van uw voorbeeldige, verbluffende arbeidskracht. Als
een persoon leven schiep in die gang, dan bent u het wel. Semper
praesens. Maar hoezeer ik die werkdrift ook bewonder, ik kan en
mag het niet laten u erop te wijzen dat zij een flagrante miskenning inhoudt van de regels van het arbeidsrecht, meer bepaald
die betreffende de arbeidsduur. Ook uw voorganger maakte zich
daaraan trouwens schuldig. Maar bestaat het materieel bestanddeel van de inbreuk bij voorzitter Storck in het bijzonder matinaal aan het werk gaan in het Paleis, uw activiteiten, mijnheer de
voorzitter, zijn eerder avondlijk of zelfs nachtelijk van aard. Hoe
gezegend kan een Hof zijn dat het in de persoon van zijn opeenvolgende voorzitters de dag kan laten beginnen met de matutinae,
met de metten, en eindigen met de vigilia of wake. Het licht dat
ik talloze keren tot laat in de avond door de glazen deur van uw
bureau de verder in het duister gehulde gang zag verlichten, kwam
mij inderdaad altijd over als een soort waakvlam, een godslamp
zelfs. Wat het moreel bestanddeel van het overtreden van het wettelijk verbod van nachtarbeid betreft, ik denk dat dit mogelijk te
vinden is in een soortgelijke vrijheidsaspiratie als die welke uw
illustere betovergrootvader, graaf Charles Woeste, ertoe bewoog
zich hevig te verzetten tegen elke wettelijke beperking van de arbeidsduur, al moet eerlijkheidshalve worden erkend dat hij aan
het einde van zijn leven, in 1921, uiteindelijk stemde vóór de wet
op de achturendag. Te zijner nagedachtenis wil ik overigens niet
laten terloops ook te vermelden dat, wanneer de invoering van
het algemeen enkelvoudig stemrecht op de agenda stond, dat er
uiteindelijk in 1918 kwam, hij ervoor pleitte dat dit ook aan vrouwen zou worden toegekend. Het is hem toen echter niet gelukt : de
vrouwen moesten er nog dertig jaar op wachten.
Het is in de persoon van graaf Charles Woeste dat de banden
tussen u, mijnheer de voorzitter, en de cassatiebalie hun diepe
wortels vinden. Graaf Charles Woeste werd inderdaad tot tweemaal toe, in 1890 en 1910, voor twee jaar verkozen tot stafhouder van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie. Aan
het koninklijk atheneum te Brussel was hij bovendien een studiegenoot van die andere remarquabele stafhouder, politicus en
schrijver die de balie bij het Hof heeft gekend, Edmond Picard.
Dans la Biographie nationale de Belgique, éditée par l’Académie royale de Belgique, l’historien Robert Demoulin carac-
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térise votre arrière-grand-père comme un « excellent orateur,
esprit combatif, dialecticien remarquable, tacticien remarquable, manœuvrier habile, grand polémiste ». D’après lui, le
comte Charles Woeste fut en outre « un conférencier écouté,
un journaliste vigoureux, un homme d’œuvres dévoué ». « Travailleur acharné », continue l’auteur, « il menait une existence
ordonnée ». « La grande dignité de sa vie privée, son intégrité et
son désintéressement lui attirèrent l’estime des gens ». La Biographie Nationale mentionne aussi qu’au barreau de cassation,
où Maître Charles Woeste fut inscrit il y a cent quarante ans —
pour être précis : le 12 janvier (mille huit cent septante quatre)
1874 — « ses plaidoiries sobres et claires, ses réparties promptes
lui valurent une large renommée ». Je crains que l’honorable historien ne se soit pas rendu compte que la concision est un talent
que tous les membres de notre barreau ont toujours maîtrisée
magistralement, fût-ce de temps en temps aussi, forcément.
Bien qu’il ne soit pas exclu que l’esprit combatif et polémiste
de votre trisaïeul puisse expliquer vos activités comme membre
civil suppléant du Conseil de guerre permanent dans les années
quatre-vingts et votre charge d’enseignement à l’Institut Royal
Supérieur de Défense, je crois pouvoir supposer que ce sont plutôt
le sens dialectique, la vie réglée et, avant tout, la capacité de travail, l’intégrité et la délicatesse que vous avez hérités de lui.
Vous attribuer aussi le talent journalistique du comte Charles
Woeste, Monsieur le président, ferait tort, je crois, à vos écrits,
qui se caractérisent par la précision, la finesse et l’élégance.
C’est pourquoi il serait peut-être plus approprié de qualifier
vos travaux vespéraux, de nocturnes que de veilles. Vous, par
excellence, savez qu’on ne doit pas seulement cultiver son jardin,
mais aussi son style d’écriture, voire scripturaire.
U maakt, mijnheer de voorzitter, deel uit van de tweede
kamer. Dan moet u wel een penalist zijn. Maar de balie troost
zich met de hoop en de overtuiging dat u als voorzitter van het
Hof naast de penalisten die de eerste voorzitter en de procureurgeneraal al zijn, zult staan voor de andere rechtstakken en dat,
vanuit uw ervaring en kennis van het tweede domein waarin u
in uw loopbaan actief bent geweest, als magistraat én als lesgever, het handels- en economisch recht, dat eigenlijk in mijn
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ogen — samen met het sociaal recht — de osmose is van het privaat- en het publiekrecht en de incarnatie van het moderne en
postmoderne recht. Meer bepaald uw specifieke beslagenheid
in het mededingingsrecht, zou volgens de cassatiebalie van pas
kunnen om binnen het Hof de andere juridische disciplines competitief te houden met het strafrecht.
Het is dan ook vanuit dat geloof, die hoop en die liefde, dat
alle advocaten hier aanwezig en bij uitbreiding alle advocaten
van het land, u en uw familie hun gemeende gelukwensen aanbieden met uw verkiezing tot voorzitter van het Hof van Cassatie van België.
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REDE VAN DE H. P. MAFFEI
VoorzittEr

Van hEt

hof

Van cassatiE

DISCOURS DE M. P. MAFFEI
PrésidEnt

dE la

cour

dE cassation

mijnhEEr dE EErstE VoorzittEr,
mijnhEEr dE ProcurEur GEnEraal,
mijnhEEr dE stafhoudEr,
GEachtE collEGa’s, chErs collèGuEs,
damEs En hErEn,
m EsdamEs Et m EssiEurs,
U zal allen begrijpen dat het gevoelen dat mij thans beroert,
dit is van een immense ontroering. Ontroering voor het voor mij
uitzonderlijke karakter van deze gebeurtenis waarbij ik geïnstalleerd wordt tot voorzitter van ons Hof, wat slechts mogelijk
kon zijn door het vertrouwen dat mij door de algemene vergadering — dit is door U, waarde collega’s — werd geschonken en die
nochtans ook anderen verdienden. Ontroering ook wegens alle
vriendelijke woorden die ik mocht aanhoren en waarvan ik niet
met valse schroom zal zeggen dat ze me onverschillig laten. Ze
treffen mij ten zeerste daar ze getuigen van de achting, de eerbied
en ook de grote vriendschap die mij door u allen worden verleend.
Ontroering ten slotte wegens de talrijke aanwezigen hier in
deze zaal : ik begroet hier de vertegenwoordigers van officiële
instanties, de aanwezige magistraten van andere gerechten en
de vele advocaten, alsmede de talrijke vrienden en familieleden.
Ik dank hen allen voor hun aanwezigheid.
Qu’il me soit permis en ce jour exceptionnel pour moi, d’évoquer la mémoire de mes parents à qui je dois tant : mon père, luimême magistrat et fils de magistrat et ma mère, elle aussi fille
de magistrat et petite-fille d’avocats. Ils m’ont inculqué l’intérêt
pour la chose publique, le goût pour tout ce qui touche à la justice, la disponibilité et le sens du devoir, mais aussi l’ardeur au
travail et le sens de ce qui est bien et de ce qui est beau. Sans leur
exemple et les valeurs qu’ils m’ont transmises, je n’aurais pas pu
accomplir le chemin parcouru jusqu’à ce jour !
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Je serais injuste si je n’exprimais pas en ce moment émouvant
ma profonde gratitude à celle qui depuis trente-cinq ans partage
ma vie. Elle a été et est à mes côtés à chaque instant et il ne s’est
pas passé un jour sans que son aide, son soutien et sa tendresse
m’aient été d’un secours infini. La joie de ce jour doit aussi être
la sienne !
mijnhEEr

dE

EErstE VoorzittEr,

U weet het waarschijnlijk niet meer, maar het is zeer lang
geleden dat wij elkaar voor het eerst hebben ontmoet : u was
toen nog student en volgde een licentiaat in de criminologische
wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en ikzelf was
substituut procureur des Konings hier te Brussel. Uw schoonbroer die toen mijn collega in het parket was, vroeg mij of ik
de tekst van uw proefschrift kon nalezen, wat ik ook met genoegen en belangstelling heb gedaan. Toen reeds kon bij u een
gedreven penalist ontwaard worden met een heldere geest en
een duidelijke visie. Sindsdien hebt u het pad van het strafrecht
getrouw gevolgd. Wie van ons beiden kon toen vermoeden dat
we vele jaren later hier samen zij aan zij aan het hoofd van het
Hof zouden zijn ? Het is slechts later dat we elkaar opnieuw ontmoet hebben toen u substituut procureur-generaal bij het hof
van beroep te Brussel werd benoemd en ikzelf raadsheer in dat
hof was, maar onze respectieve affectaties maakten dat we toen
maar sporadisch professioneel met elkaar in contact kwamen.
Het is vooral sinds we allebeide hier in het Hof zijn, en meer bepaald als leden van de tweede kamer en sedert een paar jaren
in onze hoedanigheid van afdelingsvoorzitter — u als voorzitter
van de Franstalige afdeling en ikzelf als voorzitter van de Nederlandstalige afdeling van de strafkamer — dat we nauwer met
elkaar samenwerken. Dit is altijd gebeurd in een uitstekende
sfeer van vriendschap en vertrouwen.
Comme l’ont rappelé certains de mes prédécesseurs lors de
leur installation, la fonction de président de notre Cour ne date
que de 1954 et a pour origine la nécessité d’assurer le bilinguisme
à la tête de la Cour, le premier président et le président étant,
chacun d’un rôle linguistique différent. Cette règle est ancrée
dans la loi, même si la raison d’être en est fort théorique dès lors
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que vous êtes, Monsieur le premier président, tout comme moi,
bilingue légal. Mes nombreux prédécesseurs ont d’ailleurs veillé
à conférer à la fonction un contenu plus substantiel, à savoir celui
d’une équipe au sein de laquelle le président travaille en étroite
collaboration avec le premier président et l’assiste directement
dans l’administration de la Cour en étant son soutien privilégié.
Ce ne sont d’ailleurs pas les chantiers qui manquent : citons à
titre d’exemple la gestion autonome de la Cour, dont le principe
vient d’être adopté par le législateur et qui est déjà partiellement d’application depuis le 1er avril dernier. La mise en œuvre
de la nouvelle loi et de ses mesures d’application qui restent
encore à définir, sera une entreprise de longue haleine qui réclamera tous nos efforts. Il en va de même de la réforme de la procédure devant la Cour de cassation tant en matière pénale qu’en
matière civile, qui demandera une minutieuse préparation. L’accroissement du nombre d’affaires soumises à la Cour, surtout en
matière pénale, nécessitera également toute notre attention. Tel
sera également le cas de l’indispensable modernisation de l’informatique de la Cour. Voilà quelques défis qui se présentent à
nous. Sachez, Monsieur le premier président, que vous me trouverez à vos côtés dans les tâches qui nous attendent, pour servir
la Cour et la Justice.
Je voudrais en cette occasion solennelle rendre hommage à
mon prédécesseur, Monsieur le président Christian Storck, qui
est notre doyen.
La fin de votre mandat, Monsieur le Doyen, est une primeur
en ce sens que c’est la première fois que le président de notre
Cour termine ses fonctions de président alors que sa vie professionnelle n’a pas pris fin. Mais ce n’est là évidemment qu’un
détail lorsqu’on évoque votre personnalité d’une grande élégance d’esprit, mais aussi profondément généreuse et humaine
qui a marqué la manière dont vous avez exercé vos fonctions
de président durant ces sept dernières années. Votre présence
active au sein de la Cour fera bénéficier celle-ci de votre expérience précieuse et de vos avis éclairés.
Dans votre discours d’installation, vous avez exprimé votre
vision du rôle de la Cour dans l’ordre judiciaire de notre Pays.
Vous y disiez notamment : « La dynamique du droit jurispru-
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dentiel repose, au sein du pouvoir judiciaire indépendant, sur le
contrôle mutuel des juridictions de fond et de la Cour de cassation, dont les rôles respectifs, balisés par la distinction du fait et
du droit, sont clairement identifiés. Ce contrôle leur évite de céder
à l’ivresse d’un pouvoir qu’aucune d’elles ne détient sans partage ».
Ainsi, vous défendiez l’idée d’une cour suprême dont le pouvoir
trouve sa vigueur et sa vitalité dans l’échange continu qu’elle
exerce avec les juridictions de fond. Cette conception de la mission et du rôle de la Cour a toujours été votre règle de conduite.
Elle témoigne d’une grande sagesse qui doit tous nous inspirer.
Sachez, Monsieur le Doyen, que la Cour éprouve à votre égard
un grand sentiment de reconnaissance et de gratitude pour la
manière remarquable dont vous avez rempli votre mandat.
mijnhEEr

dE

ProcurEur-GEnEraal,

Het is reeds zeer lang geleden dat we elkaar kennen : we waren
beiden substituut procureur des Konings in het Parket te Brussel. Maar mijn roeping maakte dat ik zeer snel gekozen heb voor
de zetel, terwijl u trouw bleef aan het openbaar ministerie. Het
is slechts vele jaren later dat we echt hebben kunnen samenwerken, meer bepaald hier in het Hof in onze wederzijdse taken in
de tweede kamer.
Het Hof is gehecht aan zijn parket dat in het cassatieproces
geen partij is, noch de Staat of de maatschappij vertegenwoordigt, maar enkel de juiste toepassing van de wet beoogt en bijdraagt tot de totstandkoming van de beslissing.
Dat model dat eigen is aan de Latijnse landen en ook aan
Nederland, werd overgenomen door het Hof van Justitie van
de Europese Unie, waar men niet spreekt van “parket”, maar
wel van een “korps van advocaten-generaal”. Het heeft het
grote voordeel dat het Hof bij het vormen van zijn oordeel, met
het standpunt van de partijen ook het standpunt van het onafhankelijk orgaan dat de advocaat-generaal is, in aanmerking
neemt. Dit bevordert het debat en verplicht het Hof zichzelf in
vraag te stellen en zijn eigen stellingen te verfijnen.
De uitstekende samenwerking tussen de leden van het Hof en
van het parket is een waarborg voor de kwaliteit van de recht-
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spraak en ik zal niet nalaten te ijveren opdat ze een steeds levende praktijk blijft.
mijnhEEr

dE

stafhoudEr,

Entre la Cour et son Barreau, les relations ont toujours été
des plus confiantes. Les causes en sont multiples.
Tout d’abord, le barreau en général occupe bien évidemment
une place particulière dans la famille judiciaire. Nous magistrats avons, pour la plupart, débuté notre carrière au barreau.
Nous y avons découvert la vie judiciaire et appris les arcanes du
métier et, en contact avec nos clients, nous avons pu nous rendre
compte plus concrètement des préoccupations du justiciable.
Cela a créé en nous des réflexes qui nous rendent plus sensibles
aux droits fondamentaux dont nous devons veiller au respect.
En réalité, un bon magistrat reste un peu avocat au fond de luimême.
Maar de Balie van Cassatie bekleedt een bijzondere plaats
wegens de specifieke opdracht die de wet haar oplegt. Waar in
meerdere andere westerse landen een systeem van beperking
van de toegang tot het opperste gerechtshof bestaat, is in ons
systeem waar men dergelijke beperking niet kent, de filterfunctie van de balie essentieel en onontbeerlijk. Door het omstandig advies dat de advocaat van cassatie in burgerlijke zaken
uitbrengt, worden de slaagkansen van een cassatieberoep op
objectieve wijze en met de nodige afstand gewogen. Aldus is de
advocaat de eerste rechter van de zaak van zijn cliënt en de gestrengheid van zijn oordeel waarborgt zijn gezag. Het op zijn
advies ingestelde cassatieberoep kan dan leiden hetzij tot een
bevestiging van de gevestigde rechtspraak of, integendeel, tot
een ommekeer ervan. In beide gevallen draagt de advocaat van
cassatie bij tot de evolutie van de rechtspraak, wat zijn essentiele rol in de ontwikkeling van het recht benadrukt.
Een aspect van de rol van de Balie van het Hof van Cassatie dient bijzonder te worden beklemtoond : de rechtsbijstand.
Als lid van het bureau voor rechtsbijstand van het Hof kan ik
getuigen hoe nauwgezet en plichtsbewust alle advocaten bij het
Hof op gracieuze wijze deelnemen aan de rechtsbijstand. De
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adviezen en verzoekschriften die ze in dat kader opstellen zijn
steeds van hoogstaande kwaliteit. Die opdracht van de balie
behoort onbetwistbaar tot haar mooiste adelbrieven.
m EVrouw

dE GriffiEr hoofd Van diEnst,

De griffiers zijn, net zoals de rechters en de leden van het
openbaar ministerie, lid van de rechterlijke orde. Zij zijn onontbeerlijk voor de goede rechtsbedeling. Zonder hen kan niets gebeuren. Zij zijn de rechterhand van de rechter.
Het Hof heeft altijd kunnen rekenen op uitstekende griffiers
en die traditie blijft een constante. U kan zich niet inbeelden
hoezeer de leden van het Hof de toewijding en het professionalisme van de griffiers en de andere medewerkers van de griffie
waarderen. Zij blijven steeds ter beschikking en aarzelen niet
om na een lange en zware zitting, terwijl de wettelijk bepaalde
uren overschreden zijn, steeds met de glimlach hun medewerking te verlenen. Namens mijn collega’s en in eigen naam wens
ik hen daarvoor van harte te bedanken.
Je m’en voudrais de ne pas associer à mes remerciements les
membres du secrétariat du premier président dont le dévouement est sans borne. Grâce à ces collaboratrices dévouées et
aimables, toutes les tâches administratives sont accomplies
avec aisance et à la satisfaction de tous.
GEachtE rEfErEndarissEn,
chErs référEndairEs,
Toen ik hier in het Hof aankwam, dit is in 1998, was het tijdperk van de referendarissen aangebroken. Uw komst betekent
voor het Hof een enorme meerwaarde. Uw kennis en werkkracht
laat het Hof toe te genieten van een kostbare wetenschappelijke
ondersteuning. Maar u bent ook iets meer in het Hof : u bent het
enthousiasme van de jeugd wiens frisheid een nieuwe wind doet
waaien. Uw inzet draagt ten zeerste bij tot de kwaliteit van
onze rechtspraak.
Ik wil hier ook de magistraten met opdracht alsmede de documentatiedienst en de vertaaldienst betrekken bij mijn dank-
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betuiging, alsmede de verantwoordelijken van de bibliotheek. U
allen speelt in de werking van het hof een onontbeerlijke rol die
wij ten zeerste waarderen.
En mijn dank gaat uiteraard ook naar de bodes, die ons
zoveel nuttige diensten verschaffen, steeds met de glimlach en
de grootste toewijding.
damEs En hErEn,
m EsdamEs Et m EssiEurs,
Comme membre du troisième pouvoir de l’État, le juge n’a
qu’un pouvoir limité. Assez paradoxalement, le juge n’est pas
homme de pouvoir ; il est homme de loi ! Bien évidemment, cela
ne signifie pas qu’il soit sans pouvoir. Mais ce pouvoir n’est
pas celui des puissants : il est celui de la loi. Il est dans la loi et
s’exerce par la loi.
Si les décisions des juges d’instance et d’appel sont coercitives
et peuvent avoir des effets très importants sur la vie des gens,
elles ne seront jamais prises qu’en vertu et dans les limites de
la loi.
Le pouvoir du juge de cassation est, quant à lui, différent. La
Cour ne prend pas de décisions contraignantes et ses arrêts n’ont
pas l’autorité de la chose jugée. Le pouvoir du dernier mot de
la Cour n’existe qu’après une deuxième cassation sur le même
moyen.
En réalité, le pouvoir du juge de cassation n’est pas celui de la
contrainte, mais celui de l’autorité morale de ses décisions. Cette
autorité s’impose par la qualité des arrêts de la Cour, par le raisonnement et l’argumentation qui en sont le soutènement.
La Cour de cassation ne saurait faire fi de la jurisprudence
des juges du fond qu’elle doit prendre en considération pour
exercer sa censure.
Ainsi, un véritable dialogue s’installe entre la Cour et les
juges du fond. En effet, non seulement ceux-ci sont les premiers
à interpréter la loi, mais lorsque la Cour annule une décision,
le juge de renvoi n’est pas tenu par l’interprétation que l’arrêt
de cassation donne de celle-ci. Le juge de renvoi garde toute sa
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liberté. Il peut très bien juger autrement et cela se produit plus
d’une fois. Aussi, la Cour sera, dès le premier pourvoi, particulièrement attentive dans la recherche et la formulation de la solution à donner à la question de droit qui lui est posée. En cas de
second pourvoi fondé sur le même moyen, la Cour en chambre
réunies se penche à nouveau sur la même question de droit et
doit examiner qui du juge rebelle ou d’elle-même s’est trompé
ou si de nouveaux éléments permettent une nouvelle approche.
Cet exercice est extrêmement fécond car il oblige la Cour à se
remettre en question et, tant en cas de confirmation de sa doctrine qu’en cas de revirement, à être extrêmement circonspecte
et prudente dans sa prise de décision.
Ce dialogue est unique car il procède d’un profond respect
entre les juges du fond et la Cour de cassation. Il est la force
de notre système et conduit à l’unité de la jurisprudence que la
Cour assure par l’autorité de ses décisions.
Maar ook een andere dialoog vindt plaats, deze keer tussen
het Hof van Cassatie en andere gerechten, dialoog die zijn grondslag vindt in het feit dat ons Hof niet meer het enige opperste
gerechtshof is. De piramidale structuur aan de top waarvan ons
Hof zich vroeger bevond, heeft plaats gemaakt voor een netwerk
van hogere gerechtshoven binnen hetwelk elke rechtsorde slechts
een bestanddeel is. Het Hof van Justitie van de Europese Unie,
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het BeneluxGerechtshof en het Grondwettelijk Hof hebben in dat opzicht de
andere gerechten — en dus ook het Hof van Cassatie — verplicht
tot een ingrijpende evolutie van hun rechtspraktijk.
Ten opzichte van de arresten van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens, is het Hof van Cassatie, zoals alle andere
hoven en rechtbanken, niet alleen gehouden door de res iudicata
van die arresten in de zaken die ervan het voorwerp zijn, maar
ook door de res interpretata ervan in andere zaken. Zo implementeert het Hof de rechtspraak van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens in zijn eigen rechtspraak. Laten we maar
denken aan de ingrijpende evolutie van de rechtspraak ingevolge de arresten Taxquet en Salduz.
De prejudiciële vraagstelling is ook een bijzondere vorm
van dialoog, daar zij de enige procedure is waar de rechter zich
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rechtstreeks richt tot een andere rechter over hetzij de uitlegging van een norm wat het Hof van Justitie van de Europese
Unie en het Benelux-Gerechtshof betreft, hetzij de bestaanbaarheid van een wet met de Grondwet, wat het Grondwettelijk Hof
betreft. In die beide gevallen zal het Hof gehouden zijn door
het gegeven antwoord in de zaak waarin de vraag gesteld werd.
Maar het Hof past ook zijn rechtspraak aan in andere gelijkaardige zaken, om ze in overeenstemming te brengen met de door
die gerechtshoven gegeven antwoorden.
We moeten eerlijk zijn, deze dialoog gebeurt niet altijd rimpelloos. Soms is er onbegrip daar het Hof van Cassatie — zoals
trouwens ook de lagere hoven en rechtbanken — terecht of ten
onrechte — het gevoelen heeft dat de dialoog met het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens eenzijdig is. De indruk leeft
dat dit hof niet altijd een exacte perceptie blijkt te hebben van
de realiteit van ons interne rechtsleven. Deze indruk is trouwens niet eigen aan België ; ze leeft ook in andere lidstaten van
de Raad van Europa.
Wat het Grondwettelijk Hof betreft, gebeurt het dat, gelet
op de wederzijdse bevoegdheden van beide rechtscolleges, er
over eenzelfde wetgeving uiteenlopende rechtspraken tot stand
komen. Die verschillende benadering kan de rechtszekerheid in
het gedrang brengen.
Mais, les positions divergentes de la Cour de cassation et de
la Cour constitutionnelle ont amené plus d’une fois notre Cour,
dans le souci d’assurer la sécurité juridique, à revoir et à affiner sa jurisprudence. Tout cela démontre que le dialogue parfois
malaisé entre juridictions, peut avoir des effets stimulants.
En marge du dialogue « formel », à savoir celui qui a lieu dans
le cadre des procédures suivies conformément à la loi ou aux
conventions internationales, un dialogue, plus « informel » celuici, peut également prendre place, à savoir celui de rencontres
directes entre membres des différentes juridictions, permettant
un échange de vue sur des questions générales ou ponctuelles
afin d’avoir une meilleure perception des points de vue réciproques et de rapprocher ceux-ci. Cette forme de dialogue entre
juridictions tant nationales que supranationales est particulièrement féconde et mérite d’être encouragée et intensifiée.
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De dialoog tussen de rechters is voor het Hof van Cassatie
onontbeerlijk om zijn opdracht te vervullen in de thans gewijzigde internationale en interne rechtsordes. De dialoog met de
Europese gerechtshoven en met het Benelux-Gerechtshof zorgt
ervoor dat een meer en meer gemeenschappelijke visie over Justitie en recht geïntegreerd wordt in ons interne recht. En de dialoog met het Grondwettelijk Hof moet erover waken dat onze
beide gerechtshoven hun respectieve opdracht vervullen door
hun wederzijdse bijdragen en deze van de supranationale gerechtshoven samen te brengen teneinde een harmonieuze rechtspraak te verzekeren.
Het Hof van Cassatie zal op die wijze steeds zijn unieke en
centrale rol spelen om als opperste gerechtshof van de rechterlijke orde op beslissende wijze de controle uit te oefenen over de
wettigheid van de beslissingen van de hoven en rechtbanken en
te waken over de uitlegging van de wet en de eenheid van de
rechtspraak. Dat is zijn grondwettelijke opdracht en dit is hoe
het ten dienste is en zal blijven van de wet, van het recht en van
de rechtstaat.
Ik dank u.
Je vous remercie.
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N° 312
— 2 mei 2014
(C.13.0238.F)

1o

kamer

1o GEMEENTE. — A dministratieve

sancties.

gemeenteraad aangewezen ambtenaar.
tieve geldboete op te leggen.

— Hoger

2 GEMEENTE. — A dministratieve
o

— Bevoegdheid. — Door de
— Beslissing om geen administraberoep.

sancties.

gemeenteraad aangewezen ambtenaar.

— Bevoegdheid. — Door de
— Hoedanigheid van die ambtenaar

in de uitoefening van die bevoegdheid.

3  VORDERING IN RECHTE. — A dministratieve sancties. — Bevoegdheid.
— Door de gemeenteraad aangewezen ambtenaar. — Hoedanigheid van die
ambtenaar in de uitoefening van die bevoegdheid.
o

1o Indien de door de gemeenteraad aangewezen ambtenaar beslist geen
administratieve geldboete op te leggen, kan de gemeente bij verzoekschrift hoger beroep instellen bij de politierechtbank. (Art. 119bis Nieuwe
Gemeentewet)
2o en 3o De organen die inzake administratieve sancties optreden, doen dat
in naam en voor rekening van de gemeente. (Art. 119bis Nieuwe Gemeentewet)

(B. t. D.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de politierechtbank te Verviers, uitspraak doende in laatste aanleg, van 20 februari
2012.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht,
drie middelen aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste middel
Uit artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 blijkt
dat de gemeenteraad administratieve straffen kan stellen op de overtreding van zijn reglementen en verordeningen, dat de administratieve geldboete wordt opgelegd door de ambtenaar die daartoe door de
gemeenteraad wordt aangewezen en dat de gemeente, indien de aangewezen ambtenaar beslist geen administratieve geldboete op te leggen,
bij verzoekschrift hoger beroep kan instellen bij de politierechtbank.
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Zowel uit de plaats van artikel 119bis binnen de nieuwe gemeentewet
als uit de opzet van dat artikel volgt dat de organen die inzake administratieve straffen optreden, dat in naam en voor rekening van de
gemeente doen.
Het bestreden vonnis, dat beslist dat de tegen de eiseres ingestelde
procedure “regelmatig is, in zoverre [zij] bij het bestraffen optreedt
als een autonome administratieve overheid”, schendt het voormelde
artikel 119bis.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar de politierechtbank te Namen.
2 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Oosterbosch.

N° 313
— 2 mei 2014
(C.13.397.F)

1o

kamer

HUWELIJK. — Nietigverklaring. — Voorwaarde.

Het huwelijk kan niet nietig worden verklaard indien de intentie van de
echtgenoten, al was het maar in bijkomende orde, erop gericht was een
duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen  (1). (Art. 146bis BW)

(A. e.a. t. Procureur- generaal

bij het

Hof

van beroep te

Brussel)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 8 april 2013.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren volgend middel aan.
  (1) Zie Cass. 8 februari 2008, AR C.07.0419.F, AC 2008, nr. 97.
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Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 22 en 142 van de Grondwet ;
— de artikelen 8 en 12 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950
en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 ;
— de artikelen 146bis en 1349 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk
Hof ;
— algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een rechtsnorm uit het internatio
nale verdragenrecht die rechtstreekse werking heeft in de interne rechtsorde,
voorrang moet krijgen op het interne recht.
Aangevochten beslissing
Het arrest stelt vast wat volgt : 1. de eiser “is op 3 maart 1990 te Konya in
Turkije in het huwelijk getreden met [...] H. B. Uit dat huwelijk zijn vier kinderen
voortgekomen [...]. In 2001 heeft [de eiser] beslist met onderlinge toestemming
te scheiden in Turkije” ; 2. “toen de [eisers] in juli 2001 in Istanbul in Turkije
waren, zou [de eiser] [de eiseres] hebben ontmoet, die daar met vakantie
verbleef ; tussen beiden zou een liefdesrelatie zijn ontstaan [...]. [De eiser] [...]
verklaart dat hij sinds oktober 2002 in België verblijft [...]. Hij is vervolgens
gaan inwonen in het kleine appartement van [de eiseres] in de V… straat te U...,
waar zij samen met haar dochter B. verblijft. Spoedig beslissen de [eisers] te
huwen [...]. Het huwelijk vindt in alle discretie plaats te U. op 22 februari 2003.
[De eiser] schrijft zich in op het adres van zijn echtgenote [...] op 15 maart 2003 ;
op 29 september 2003 verkrijgt [de eiser] een identiteitskaart en legitiem werk
als schoonmaker. Op 25 maart 2004 verhuist het koppel naar een ruimer appartement te M., V… straat 46. [De eiseres] heeft gepreciseerd dat zij haar appartement te U. aan haar dochter had overgelaten, omdat het te klein was om er
met drie te wonen” ; 3. “in april 2004 zijn de vier kinderen [van de eiser] in Griekenland aangekomen met een toeristenvisum ; de kinderen zouden niet lang in
Griekenland zijn gebleven omdat [de eiser] hen daar is gaan afhalen om ze naar
België te brengen. [De eiseres] heeft verklaard dat zij voor een voldongen feit
werd geplaatst en dat zij in eerste instantie — volgens haar — werd gedwongen
voor de vier kinderen zorg te dragen. [De eiseres] kon die situatie kennelijk
niet aan en heeft beslist om de verblijfplaats in de V… straat te verlaten. [De
eiser] wenste vervolgens met onderlinge toestemming van haar te scheiden en
[de eiseres] heeft zich daartegen niet verzet [...]. De scheiding is in de registers
van de burgerlijke stand ingeschreven op 29 augustus 2006”.
Vervolgens verklaart het arrest, met bevestiging van de beslissing van de
eerste rechter, “nietig en zonder gevolg” het huwelijk dat de eisers “zijn aangegaan te U. op 22 februari 2003, alsook de akte die dezelfde dag is opgemaakt
onder het nummer 26 van het register van de huwelijksakten van dezelfde
gemeente, en dat is ontbonden door de echtscheiding die op 29 augustus 2006
door de ambtenaar van de burgerlijke stand van U. is overgeschreven in de akte
met nummer 140 ; beveelt de ambtenaar van de burgerlijke stand deze beslissing, binnen de maand na de betekening ervan, over te schrijven op de kant van
zijn vermelding in de registers van de burgerlijke stand”.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :
“De omstandigheden waarin de partijen elkaar hebben ontmoet in Istanbul,
Turkije, blijven uiterst onduidelijk ; [de eiseres] beweert dat zij daar met
vakantie was, maar ze erkent ook dat zij voor de broer van haar aanstaande
man heeft gewerkt […]. Het blijft verbazingwekkend dat [de eisers] elkaar
toevallig hebben ontmoet in een cafetaria in Istanbul, terwijl [de eiseres]
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uitgerekend heeft gewerkt voor de broer van haar aanstaande man, die zich in
België heeft gevestigd.
[De eiser] spreekt de waarheid niet wanneer hij het volgende verklaart op
4 november 2008 : ‘ik dronk thee in een café en ze zaten aan de tafel naast mij,
er was een andere dame in het gezelschap, maar ik weet niet of het haar dochter
of iemand anders was’ [...]. Het hof [van beroep] stelt zich vragen bij de draagwijdte van de leugen [van de eiser] aangezien hij, van bij zijn aankomst in
België, in hetzelfde appartement als de dochter van zijn echtgenote, B., heeft
geleefd [...].
Sterker nog, uit het uittreksel van de huwelijksakte van 22 februari 2001
blijkt dat de dochter van [de eiseres] als tolk is opgetreden tijdens de huwelijksplechtigheid in het gemeentehuis [...].
Toen [de eiser] door de politie werd ondervraagd, wist hij maar al te goed dat
de persoon die zich in Istanbul, in Turkije, in het gezelschap van [de eiseres]
bevond, niet haar dochter B. was, aangezien hij haar kende.
[De eiser] heeft ook gelogen om een visum voor België te verkrijgen ; zijn
bedoeling was uiteraard niet om als ‘toerist’ naar België te komen, aangezien
hij — zoals hij zelf heeft bekend — [de eiseres] wou vervoegen.
Hoewel de partijen officieel hebben samengewoond, blijft het gebrek aan
interesse van de eiser voor het vroegere leven van zijn echtgenote verbazingwekkend ; hij weet haast niets van haar en heeft kennelijk geen gezamenlijke
plannen met haar ; hij heeft met name de Koerdische afstamming van zijn
moeder voor haar verborgen gehouden, wat op zijn minst vragen doet rijzen.
De partijen spreken elkaar ook tegen wat betreft de omstandigheden waarin
de vier kinderen [van de eiser] naar België zijn gekomen ; [de eiseres] beweert
dat zij enkel heeft aanvaard om met [de eiser] te huwen, op voorwaarde dat de
kinderen in Turkije, bij hun moeder, zouden blijven [...].
[De eiser] voert daarentegen aan dat zijn echtgenote van houding is veranderd nadat ze zich een jaar lang over zijn kinderen heeft ontfermd ; hij geeft toe
dat ze niet meer voor de kinderen wou zorgen en dat zij daarom is vertrokken.
De wijze waarop [de eiser] zijn kinderen naar België heeft gebracht, namelijk
door ze via Griekenland naar hier te brengen, bewijst dat hij ervoor vreesde
dat zijn echtgenote zich hiertegen zou verzetten ; het was immers eenvoudiger
geweest de gezinshereniging aan te vragen.
De omstandigheden die tot de breuk tussen [de eisers] hebben geleid, zijn
ook onduidelijk ; [de eiseres] heeft weliswaar verklaard dat zij niet meer voor
de vier kinderen [van de eiser] wenste te zorgen, des te meer daar zij voor haar
dochter B. wou zorgen, maar de juiste datum waarop zij de echtelijke woonplaats heeft verlaten, is niet duidelijk.
[De eiseres] is sinds 13 mei 2005 weliswaar op een ander adres gedomicilieerd,
maar vreemd genoeg in het gebouw naast dat van haar schoonbroer, op de …
steenweg.
Uit de verschillende verhoren blijkt daarenboven dat H.B. sinds 2004 in België
verbleef, na op 27 april 2004 een visum voor Nederland te hebben verkregen ; zij
beweert sinds 3 maart 2005 in België te verblijven.
De versie [van de eiser], volgens welke hij niet wist dat zijn eerste vrouw
zich in België bevond en hij ervan uitging dat ze nog steeds in Turkije was, is
een leugen die strijdig is met de stukken van het dossier en met zijn volslagen
tegenstrijdige verklaringen. Hij beweert zelfs dat hij zijn eerste vrouw niet
heeft teruggezien vóór zijn volgende tweede huwelijk in Turkije [...].
Op 9 februari 2007 stelt de wijkagent vast dat [de eiser], die in de V… straat
…, te M., is ingeschreven, op dat adres samenleeft met H.B. (zij erkent dat zij
sinds 21 november 2006 met hem samenleeft).

ARREST-2014-5.indb 1060

15/04/15 16:01

N° 313 - 2.5.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

1061

Uit het voorgaande volgt dat [de eiser] steeds voorrang heeft gegeven aan zijn
eerste huwelijk en aan de duurzame vestiging van zijn kinderen en daarna van
zijn eerste echtgenote op Belgisch grondgebied.
[De eiser] heeft zich kennelijk schuldig gemaakt aan veinzing, doordat hij
[de eiseres] heeft voorgehouden dat hij met haar wou huwen om samen met
haar een lang en duurzaam leven te leiden, terwijl zijn gedrag uitwijst dat hij
zijn eerste kerngezin het verblijfsrechtelijk voordeel wou bieden dat hij uit
dat huwelijk zou verkrijgen en dat hij met dat gezin opnieuw wou gaan samenleven, zoals hij dat vanaf 1990 had gedaan in Turkije en zoals dat tot in 2001
had voortgeduurd.
Het hof [van beroep] bevestigt het beroepen vonnis, waarbij het oordeelt dat de
door het openbaar ministerie verzamelde gegevens een geheel van gewichtige,
bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens vormen die aantonen
dat er niet, of op zijn minst niet aan de zijde [van de eiser], de ware intentie is
geweest een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen”.
Grieven
Eerste onderdeel
I. Onder de titel “hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te
mogen aangaan” bepaalt artikel 146bis Burgerlijk Wetboek dat “er geen huwelijk is wanneer, ondanks de gegeven formele toestemmingen tot het huwelijk,
uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één
van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het tot stand brengen van een
duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde”.
Een huwelijk kan op grond van dat artikel dus enkel nietig worden verklaard
indien op zijn minst één van de echtgenoten alleen de intentie had uit dat
huwelijk een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen, dat is verbonden aan de
staat van gehuwde. Indien de echtgenoot wel een dergelijk voordeel nastreeft
maar niettemin instemt met het huwelijk en met de wettelijke gevolgen ervan
en, met name, met het tot stand brengen “van een duurzame levensgemeenschap”, zijn de toepassingsvoorwaarden van artikel 146bis niet vervuld.
De omstandigheid dat er na het huwelijk een werkelijke en duurzame samenwoning is gevolgd, of de omstandigheid dat een dergelijke samenwoning, die
vóór het huwelijk is aangevat, na dat huwelijk is voortgezet, betekent dat er
een duurzame levensgemeenschap tot stand is gebracht en dat beide echtgenoten bijgevolg, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden (opsluiting,
dwang), die door het openbaar ministerie niet zijn aangevoerd, hun toestemming hebben gegeven om een dergelijke levensgemeenschap tot stand te
brengen en voort te zetten.
Hoewel de feitenrechter op onaantastbare wijze de omstandigheden beoordeelt waaruit volgt dat het huwelijk, minstens voor één van de echtgenoten,
enkel dient om een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen, gaat het Hof niettemin na of de rechter zodoende de in het voormelde artikel 146bis vastgelegde
wettelijke begrippen “duurzame levensgemeenschap” en “intentie die gericht
is op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap” niet heeft
miskend.
II. Te dezen volgt uit de voormelde vaststellingen van het arrest dat de
samenwoning van de partijen is begonnen van bij de aankomst van de eiser in
België in oktober 2002 (het arrest stelt immers vast dat “[de eiser] van bij zijn
aankomst in België in hetzelfde appartement als de dochter van zijn echtgenote, B., heeft geleefd”) of, in ieder geval, vóór het huwelijk, dat is voltrokken
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op 22 februari 2003 ( “Hij is vervolgens gaan inwonen in het kleine appartement van [de eiseres] in de V… straat te U..., waar zij samen met haar dochter
B. verbleef. Spoedig beslissen de [eisers] te huwen”) en dat die samenwoning
op zijn minst heeft voortgeduurd tot de aankomst van de kinderen van de
eiser in België, in april 2004 : hoewel het arrest vaststelt dat er onzekerheid
blijft bestaan over de datum waarop de eiseres de laatste gemeenschappelijke
verblijfplaats van de echtgenoten in de V… straat te M… heeft verlaten, impliceren de voormelde redenen van het arrest dat met zekerheid vaststaat dat zij
enige tijd na de aankomst van de kinderen is vertrokken. Volgens de vaststellingen van het arrest heeft de samenwoning dus op zijn minst dertien maanden
geduurd en het arrest sluit niet uit dat ze nog van oktober 2002 tot mei 2005, dus
gedurende meer dan tweeënhalf jaar, heeft voortgeduurd.
Het arrest, dat aldus de werkelijke en duurzame samenwoning van de echtgenoten vaststelt, heeft vervolgens niet naar recht kunnen beslissen dat
de intentie van de eiser niet erop gericht was een duurzame levensgemeenschap met de eiseres tot stand te brengen, in de zin die artikel 146bis Burgerlijk Wetboek aan dat begrip geeft. Het arrest, dat op grond van de voormelde
redenen beslist dat het huwelijk van de eisers nietig moet worden verklaard,
schendt de wettelijke begrippen “duurzame levensgemeenschap” en “intentie
die gericht is op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap”
en miskent de toepassingsvoorwaarden van artikel 146bis Burgerlijk Wetboek
(schending van dat artikel).

.........................................................
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 146bis Burgerlijk Wetboek bepaalt dat er geen huwelijk is
wanneer, ondanks de gegeven formele toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van
minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het tot
stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op
het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden
aan de staat van gehuwde.
Het huwelijk kan niet nietig worden verklaard indien de intentie van
de echtgenoten, al was het maar in bijkomende orde, erop gericht was
een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen.
Het arrest vermeldt dat de eiser vóór zijn huwelijk met de eiseres,
na zijn aankomst in België, met haar heeft samengeleefd, dat de eisers
in februari 2003 in het huwelijk zijn getreden, dat hun samenwoning in
ieder geval tot april 2004 heeft voortgeduurd, terwijl eisers eerste echtgenote en kinderen in Turkije waren gebleven, en dat de scheiding van
de partijen te wijten is aan het feit dat de eiseres niet langer verdroeg
zorg te moeten dragen voor de vier kinderen uit het eerste huwelijk
van de eiser, die in de lente van 2004 in België waren aangekomen.
Het arrest heeft uit die vermeldingen niet kunnen afleiden dat de
intentie van de eiser kennelijk niet erop gericht was een duurzame
levensgemeenschap met de eiseres tot stand te brengen maar enkel een
verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen, zodat hun huwelijk nietig
was.
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Het onderdeel is gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.
2 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Nudelholc.

N° 314
3o

— 5 mei 2014
(S.12.0036.N)

kamer

ARBEIDSOVEREENKOMST. — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM.
— Begrip en bestaansvereisten. — H andelsvertegenwoordiger. — Bewijs.

Uit de artikelen 4, eerste lid en tweede lid, 87 en 88 Arbeidsovereenkomstenwet alsmede uit de wetsgeschiedenis volgt dat artikel 4, tweede
lid, Arbeidsovereenkomstenwet, met het oog op het voorkomen van
misbruiken, een vermoeden instelt dat de tussenpersoon die voor een
opdrachtgever een activiteit van handelsvertegenwoordiging uitoefent,
niet als zelfstandige maar als werknemer is tewerkgesteld ; het vermoeden
slaat derhalve op het bestaan van de voor een arbeidsovereenkomst
kenmerkende gezagsverhouding ; de werknemer die zich op de bepalingen
van titel IV van de Arbeidsovereenkomstenwet beroept, moet daarentegen bewijzen dat zijn overeenkomst de handelsvertegenwoordiging als
voornaamste voorwerp heeft en kan zich daartoe niet beroepen op het
vermoeden ingesteld door artikel 4, tweede lid  (1).

(V. t. Koning & H artman b.v.,
Nederlands recht)

vennootschap naar

Conclusie van de advocaat-generaal Vanderlinden :
1. Eiseres tot cassatie komt op tegen een arrest van de 1o kamer van
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen op 15 november 2010. Door eiseres
wordt er één middel aangevoerd.
2. Rechtsvraag.

  (1) Zie concl. OM.
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De problematiek die aan de orde is, betreft de draagwijdte van het
wettelijk vermoeden voorzien in artikel 4, tweede lid Arbeidsovereenkomstenwet.
3. Het middel.
Eiseres tot cassatie werpt de schending op van :
— De artikelen 4, eerste en tweede lid, 88 en 101 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten ;
— De artikelen 1315, lid 2, 1350, 1o zinsnede en 1352 Burgerlijk Wetboek.
4. Beoordeling.
De grief van eiser tot cassatie gaat uit van de premisse dat artikel 4,
eerste en tweede lid en artikel 88 van de Arbeidsovereenkomstenwet
een wettelijk vermoeden invoeren dat de werknemer die een activiteit
van handelsvertegenwoordiging uitoefent, vermoed wordt om dit op
een bestendige en hoofdzakelijke wijze te doen.
Deze stelling is evenwel niet te verzoenen met de draagwijdte van
artikel 4, tweede lid van de Arbeidsovereenkomstenwet, zoals dit
duidelijk naar voor komt uit de wetsgeschiedenis van deze bepaling.
Hetgeen thans aan te treffen is in de Arbeidsovereenkomstenwet
vindt zijn oorsprong in de wet van 30 juli 1963 tot instelling van het
statuut der handelsvertegenwoordigers.
Uit de voorbereidende werken van deze wet blijkt dat het weerlegbaar
wettelijk vermoeden slechts één doelstelling had namelijk het bestaan
van een band van ondergeschiktheid vast te stellen.
De Memorie van toelichting bij deze wet is zeer duidelijk over wat
aan de oorsprong lag van het ontstaan van de bepaling :
“…
Welnu, sedert enige jaren is een nadelige toestand voor de werknemers van die bedrijfstak aan het licht gekomen : hoe langer hoe meer
trachten de werkgevers hun reizende agenten te onttrekken aan de
regeling op de arbeidsovereenkomst voor bedienden. Zij leggen aan
deze laatsten een contract op waardoor zij de titel van “vertegenwoordiger” of van “zelfstandige vertegenwoordiger” krijgen, terwijl hun
toestand in feite die van “handelsreiziger” is, dit is van bedienden die
onder het gezag en de leiding van hun werkgever arbeiden.
De vertegenwoordigers die aldus als “zelfstandige” worden gequalificeerd, moeten het bewijs leveren dat die benaming niet overeenstemt
met de werkelijke aard van hun contract en zijn verplicht met alle
rechtsmiddelen hun ondergeschiktheidsverband vast te stellen waardoor zij aan hun werkgever gebonden zijn.
…”  (1).
In de commentaar op de artikelen kan men, voor wat betreft artikel 2,
lezen :
“Dit artikel bepaalt de hoedanigheid van handelsvertegenwoordiger
in de zin van dit statuut. Ten gunste van de werknemer die deze hoedanigheid opeist, wordt een vermoeden geschapen waardoor hij niet meer
  (1) Memorie van Toelichting, Parl. St., Senaat, zitting 1958-59, nr. 313, 1.
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het bewijs moet leveren van een ondergeschiktheidsverband waarop
de arbeidsovereenkomst steunt. Dat vermoeden is afhankelijk gesteld
van de voorwaarde, die de vertegenwoordiger bewijst, dat hij zich
gewoonlijk buiten de lokalen van de onderneming doorlopend bezighoudt met het onderhandelen over of afsluiten van zaken voor rekening
van een of meer personen.
…”  (1).
Gelet op de beperkte werking van het vermoeden laat dit dus
onverlet het gegeven dat de werknemer die zich wenst te beroepen
op de hoedanigheid van handelsvertegenwoordiger het bewijs dient
te leveren dat hij de handelingen verricht die eigen zijn aan deze
activiteit, te weten : cliënteel opsporen en bezoeken met het oog op
het onderhandelen en het sluiten van zaken  (2) en dat hij dit doet op
bestendige wijze  (3).
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Conclusie : verwerping.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Antwerpen van 15 november 2010.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 26 februari 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
1. Krachtens artikel 4, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet, is de
arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers de overeenkomst waarbij een werknemer, de handelsvertegenwoordiger, zich
verbindt tegen loon cliënteel op te sporen en te bezoeken met het oog
op het onderhandelen over en het sluiten van zaken, verzekeringen
uitgezonderd, onder het gezag, voor rekening en in naam van een of
meer opdrachtgevers.
Krachtens artikel 4, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet, wordt,
niettegenstaande elke uitdrukkelijke bepaling van de overeenkomst of
  (1) Memorie van Toelichting, Parl. St., Senaat, zitting 1958-59, nr. 313, 4.
  (2) Artikel 4, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet.
  (3) Artikel 88 Arbeidsovereenkomstenwet.
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bij het stilzwijgen ervan, de overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en tussenpersoon, welke ook de benaming zij, beschouwd als een
arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers, tenzij het
tegendeel wordt bewezen.
Krachtens artikel 87 Arbeidsovereenkomstenwet zijn de bepalingen
van titel III, artikel 86 uitgezonderd, en van titel IV toepasselijk op de
arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers.
Krachtens artikel 88 Arbeidsovereenkomstenwet kan zich op de
bepalingen van titel IV alleen beroepen de handelsvertegenwoordiger
die in dienst wordt genomen om op bestendige wijze zijn beroep uit te
oefenen, zelfs indien hij door zijn werkgever wordt belast met bijkomend werk dat van andere aard is dan de handelsvertegenwoordiging.
Dat voordeel wordt, met uitzondering van het bij artikel 90 toegekend
recht, niet verleend aan de bediende die af en toe mede wordt belast,
samen met zijn arbeid binnen de onderneming, stappen te ondernemen
bij de clientèle.
2. Uit deze bepalingen, alsmede uit de wetsgeschiedenis volgt dat
artikel 4, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet, met het oog op het
voorkomen van misbruiken, een vermoeden instelt dat de tussenpersoon die voor een opdrachtgever een activiteit van handelsvertegenwoordiging uitoefent, niet als zelfstandige maar als werknemer is
tewerkgesteld. Het vermoeden slaat derhalve op het bestaan van de
voor een arbeidsovereenkomst kenmerkende gezagsverhouding.
De werknemer die zich op de bepalingen van titel IV van de Arbeidsovereenkomstenwet beroept, moet daarentegen bewijzen dat zijn overeenkomst de handelsvertegenwoordiging als voornaamste voorwerp
heeft en kan zich daartoe niet beroepen op het vermoeden ingesteld
door artikel 4, tweede lid.
3. Het middel dat geheel ervan uitgaat dat door de artikelen 4,
eerste en tweede lid, en 88 Arbeidsovereenkomstenwet een wettelijk
vermoeden wordt ingesteld dat diegene die een activiteit van handelsvertegenwoordiging uitoefent, die activiteit op bestendige en hoofdzakelijke wijze verricht, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
5 mei 2014 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Smetryns,
waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en de heer van
Eeckhoutte.
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N° 315
— 5 mei 2014
(S.12.0058.N)

3o

kamer

ARBEIDSOVEREENKOMST. — EINDE. — A llerlei. — Concurrentiebe ding. — Uitwerking. — T ijdstip beoordeling. — Gevolgen

Uit artikel 65, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet volgt dat een concurrentiebeding slechts gevolgen kan hebben wanneer de werknemer, bij de werkgever die hij heeft verlaten een kennis heeft verworven op industrieel of
op handelsgebied, die eigen is aan die onderneming ; hierbij volstaat het
dat de werknemer op het ogenblik van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst de mogelijkheid heeft zijn gewezen werkgever te benadelen door
die kennis aan te wenden voor zichzelf of ten voordele van een concurrerende onderneming.

(A. t. Latexco n.v.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Gent, afdeling Brugge, van 16 december 2011.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
1. Krachtens artikel 65, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet, zoals hier
van toepassing, wordt onder concurrentiebeding verstaan het beding
waarbij de werkman de verbintenis aangaat bij zijn vertrek uit de
onderneming geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen, hetzij door
zelf een onderneming uit te baten, hetzij door in dienst te treden bij
een concurrerende werkgever, waardoor hij de mogelijkheid heeft de
onderneming, die hij heeft verlaten, nadeel te berokkenen door de
kennis, die eigen is aan die onderneming en die hij op industrieel of
op handelsgebied in die onderneming heeft verworven, voor zich zelf of
ten voordele van een concurrerende onderneming aan te wenden.
2. Uit deze bepaling volgt dat een concurrentiebeding slechts
gevolgen kan hebben wanneer de werknemer, bij de werkgever die hij
heeft verlaten een kennis heeft verworven op industrieel of op handelsgebied, die eigen is aan die onderneming.
Hierbij volstaat het dat de werknemer op het ogenblik van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst de mogelijkheid heeft zijn gewezen

ARREST-2014-5.indb 1067

15/04/15 16:01

1068

ARRESTEN VAN CASSATIE

6.5.14 - N° 316

werkgever te benadelen door die kennis aan te wenden voor zichzelf of
ten voordele van een concurrerende onderneming.
3. De appelrechters die oordelen dat het concurrentiebeding geen
uitwerking kan hebben omdat de eiser na het einde van de arbeidsovereenkomst als gewezen werknemer bij een niet-concurrerende firma is
gaan werken, alwaar hij de bij de verweerster als werkgever opgedane
kennis niet kon aanwenden en derhalve niet de mogelijkheid had deze
laatste te benadelen, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Brussel.
5 mei 2014 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Smetryns,
waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 316
2o

— 6 mei 2014
(P.12.0355.N)

kamer

HUISVESTING. — Vlaamse Wooncode. — H erstelmaatregelen. — A ard. —
Doel. — Draagwijdte. — Gevolg.

De herstelmaatregelen van artikel 20bis Vlaamse Wooncode beogen als
een bijzondere vorm van teruggave, de gevolgen van de door artikel 20,
§ 1, Vlaamse Wooncode bedoelde misdrijven teniet te doen en de door
artikel 5 Vlaamse Wooncode bedoelde elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen te verwezenlijken ; uit de tekst van de
voormelde bepalingen, hun ontstaansgeschiedenis en de doelstellingen
van de decreetgever volgt dat de herstelmaatregel bestaande in het bevel
om werken aan de woning uit te voeren om die te laten voldoen aan de
vereisten van artikel 5 Vlaamse Wooncode, strekt tot integraal herstel
dat, behoudens in het geval van kennelijke onredelijkheid, moet worden
bevolen voor alle gebreken aan de woning, voorwerp van het door artikel 20,
§ 1, Vlaamse Wooncode bedoelde misdrijf, zodat die woning opnieuw
voldoet aan alle krachtens artikel 5 Vlaamse Wooncode geldende elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen ; een dergelijke
herstelvordering kan slechts zonder voorwerp worden verklaard indien
de rechter vaststelt dat de woning voldoet aan alle krachtens artikel 5
Vlaamse Wooncode geldende elementaire veiligheids-, gezondheids- en
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woonkwaliteitsnormen zodat de enkele vaststelling dat is verholpen aan
de gebreken welke aanleiding hebben gegeven tot de strafvervolging,
daartoe niet volstaat  (1). (Artt. 5, 20, § 1, en 20bis Vlaamse Wooncode)

(Wooninspecteur van het Vlaams Gewest
t. Gent-Eurimmo c.v.b.a. e.a.)
Conclusie van advocaat-generaal M. Timperman
In voorliggende zaak stelt zich de vraag naar de draagwijdte van
de herstelvordering van de wooninspecteur : strekt zij als specifieke
vordering tot teruggave tot het enkele herstel van de gebreken aan
de woning welke aanleiding hebben gegeven tot de strafvervolging
op dewelke zij werd geënt, of overstijgt ze het concrete misdrijf aan
de basis van de strafvordering en beoogt ze een integraal herstel, te
begrijpen als het voldoen van de woning aan de vereisten van artikel 5
Vlaamse Wooncode ?
1. Verweerders werden onder andere vervolgd voor feiten omschreven
onder een tenlastelegging B  (2), om bij inbreuk op artikel 20, § 1, alinea
1, Vlaamse Wooncode als verhuurder, een woning die niet voldoet aan de
vereisten van artikel 5  (3), rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd
of ter beschikking te hebben gesteld met het oog op bewoning, met
de verzwarende omstandigheid dat van de betrokken activiteit een
gewoonte werd gemaakt. Het bestreden arrest sprak de eerste en derde
verweerder vrij omdat het niet buiten redelijke twijfel was aangetoond dat zij het misdrijf zouden hebben uitgevoerd of aan de uitvoering ervan rechtstreeks zouden hebben meegewerkt  (4). Het verklaarde
de laatstgenoemde tenlastelegging evenwel bewezen in hoofde van de
tweede en vierde beklaagde en veroordeelde hen tot straf.
Tenslotte moesten de appelrechters zich nog uitspreken over de
herstelvordering van de wooninspecteur. Eiser formuleerde in een brief
van 19 december 2008 aan de procureur des Konings zijn herstelvordering, ertoe strekkende dat de overtreder wordt bevolen om de werken
uit te voeren waardoor het pand voldoet aan de woonkwaliteitsnormen,
wat impliceert het wegwerken van de gebreken aan het gebouw en het
onmiddellijk stopzetten van de verhuring en/of terbeschikkingstelling
van alle woningen, tenzij voor deze woningen een stedenbouwkundige
vergunning wordt bekomen en de woningen voldoen aan de woningkwa  (1) Zie concl. OM.
  (2) Verweerders werden ook vervolgd onder de tenlastelegging A voor feiten
omschreven als een inbreuk op artikel 7 Vlaamse Wooncode, namelijk om als
verhuurder of eventuele onderhuurder een woning, die niet beantwoordt aan de
vereisten van artikel 5, als hoofdverblijfplaats te hebben verhuurd zonder geldig
conformiteitsattest. Anders dan de eerste rechter oordeelde, werden alle verweerders
door de appelrechters op grond van redelijke twijfel vrijgesproken voor feit A.
  (3) Volgens het bestreden arrest voldeden een aantal kamers niet aan de oppervlaktenormering, was er overbewoning en een moeilijk bereikbare gasstopkraan.
  (4) Het arrest willigt de herstelvordering niet in wat betreft de verweerders 1 en
3 gelet op hun vrijspraak voor feit B. In zoverre het middel dit oordeel als grondslag
voor de afwijzing van de herstelvordering niet bekritiseert kan het niet tot cassatie
leiden en is het niet ontvankelijk.
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liteitsnormen. Voor de appelrechters had eiser zijn herstelvordering
aangepast en gevorderd dat alle inbreuken op de Vlaamse Wooncode
zouden weggewerkt worden, wat impliceert het wegwerken van alle
gevolgen van het misdrijf om te komen tot een wetsconforme toestand,
namelijk het laten voldoen aan de kwaliteitsvereisten zoals bepaald in
artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. Meer concreet vorderde eiser “(…)
dat de overtreders de gebreken aan het gebouw moesten verwijderen
en, gezien de stedenbouwkundige inbreuken  (1) dienvolgens ofwel het
pand een andere bestemming moeten geven in overeenstemming met
de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en deze
te laten voldoen aan de woonkwaliteitsvereisten, dan wel het pand
moeten slopen tenzij de sloop verboden is omwille van andere wettelijke bepalingen. (…)”.
Het bestreden arrest besliste dat, gelet op de vrijspraak van verweerders voor de tenlastelegging A, de door de eiser tegen hen ingestelde
herstelvordering op basis van die tenlastelegging niet kon worden ingewilligd. Voor het overige oordeelde het arrest dat de herstelvordering,
in zoverre gesteund op de in hoofde van de tweede en vierde verweerder
bewezen verklaarde tenlastelegging B, niet (langer) gegrond was
omdat de tweede en vierde verweerder aantoonden dat een einde werd
gesteld aan de wederrechtelijke gevolgen die door het misdrijf werden
veroorzaakt. In dit verband stelden de appelrechters ook vast dat de
11 woongelegenheden waarop de tenlastelegging B betrekking heeft,
niet meer bestonden  (2) en bijgevolg niet langer worden verhuurd of ter
beschikking gesteld waren zodat dan ook de gebreken die meebrachten
dat de desbetreffende woongelegenheden niet voldeden aan de vereisten
van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, niet meer bestaan.
2. Het middel voert aan dat het bestreden arrest de artikelen 23 en
159 van de gecoördineerde Grondwet, artikel 44 van het Strafwetboek,
de artikelen 161 en 189 van het Wetboek van Strafvordering, alsook
de artikelen 5, 20, § 1, lid 1, 20bis, § 1-§ 4 en § 6 van de Vlaamse Wooncode schendt en argumenteert dat het bestreden arrest op grond van
de vaststellingen en redenen die het bevat, inzonderheid het oordeel
dat verweerders aantonen dat aan de wederrechtelijke gevolgen
veroorzaakt door het misdrijf een einde werd gesteld, niet wettig kon
beslissen dat de herstelvordering ongegrond was : uit de overwegingen
van het bestreden arrest blijkt niet dat de nieuwe appartementen,
die ter vervanging van de vroegere verdeling in 11 woongelegenheden
werden ingericht, voldoen aan de bij artikel 5 Vlaamse Wooncode
gestelde woonkwaliteitseisen.
  (1) Op de eerste en tweede verdieping van het pand waren er aanvankelijk
16 kamers. Deze werden op 26 juni 2004 door de burgemeester ongeschikt verklaard
omdat ze niet voldeden aan de oppervlaktenormering voor kamers. Volgens de vaststellingen van het bestreden arrest zouden door aanpassingswerken uitgevoerd in de
loop van de tweede helft van het jaar 2004 het aantal kamers gewijzigd geweest zijn
waardoor er nog slechts 11 zelfstandige woongelegenheden waren.
  (2) De appelrechters stellen vast dat er uiteindelijk grondige renovatiewerken
werden uitgevoerd waardoor er nog slechts 6 appartementen overblijven, waarvan 2
duplexen en dat niet blijkt dat de huidige verdeling van het pand in meerdere woongelegenheden zonder vergunning werd doorgevoerd.
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3. Het middel huldigt de stelling dat aan de wederrechtelijke gevolgen
van het bewezen verklaard misdrijf, met name de verhuring van
woongelegenheden die niet voldeden aan de woonkwaliteitsvereisten
van artikel 5 Vlaamse Wooncode, slechts een einde is gesteld en de
door eiser gevorderde herstelmaatregel alleen dan zonder voorwerp is
wanneer vaststaat dat de woongelegenheden in het litigieuze pand, die
ter vervanging van de woongelegenheden die het voorwerp uitmaakten
van de tenlastelegging werden opgericht, voldoen aan bij artikel 5
Vlaamse Wooncode gestelde kwaliteitseisen.
3.1. Dit impliceert m.i. niet dat het middel er van uitgaat dat
de omstandigheid dat die nieuwe woongelegenheden niet aan de
vereisten van artikel 5 Vlaamse Wooncode zouden voldoen, zonder
meer te beschouwen is als een wederrechtelijk gevolg van het bewezen
verklaarde misdrijf, namelijk als een uit dit misdrijf voortvloeiende
wederrechtelijke toestand. Zulke benadering zou trouwens bezwaarlijk kunnen worden bijgetreden :
— De loutere omstandigheid dat de nieuwe woongelegenheden niet
aan alle bij artikel 5 Vlaamse Wooncode gestelde woonkwaliteitseisen zouden voldoen, kan immers niet op zich als een misdrijf en,
bijgevolg, niet als een wederrechtelijke toestand worden aangemerkt
omdat “(…) het enkele feit van het niet voldoen van een woning aan
de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitseisen bepaald door of
krachtens artikel 5 van de Vlaamse Wooncode op zich geen misdrijf
vormt”  (1). Dit standpunt vindt steun in de tekst van artikel 20, § 1,
lid 1, Vlaamse Wooncode. Die bepaling, zoals ten deze toepasselijk,
voorziet : “wanneer een woning die niet voldoet aan de vereisten van
artikel 5, rechtstreeks of via tussenpersoon wordt verhuurd of ter
beschikking gesteld met het oog op bewoning, wordt de verhuurder,
de eventuele onderverhuurder of diegene die de woning ter beschikking stelt, gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie
jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro”  (2). Het misdrijf dat in
deze bepaling werd omschreven, veronderstelt dus de vereniging van
drie elementen : ten eerste moet er sprake zijn van een woning in de
betekenis die de Vlaamse Wooncode daaraan verleent, met name van
een onroerend goed of een deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor
de huisvesting van een gezin of alleenstaande  (3) ; ten tweede moet
vaststaan dat die woning niet voldoet aan de vereisten van artikel 5
Vlaamse Wooncode ; ten slotte moet er sprake zijn van een verhuur
  (1) Conclusie eerste advocaat-generaal De Swaef bij Cass. 4 oktober 2011, AR
P.11.0312.N, AC 2011, nr. 520.
  (2) Artikel 20, § 1, lid 1 van de Vlaamse Wooncode, zoals van toepassing vóór de
wijziging daarvan bij artikel 41, 1°, van het decreet van 29 april 2011 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen (BS 4 mei 2011). Het huidige
artikel 20, § 1, lid 1 van de Vlaamse Wooncode bepaalt : “wanneer een woning die
niet voldoet aan de vereisten van artikel 5, rechtstreeks of via tussenpersoon wordt
verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, wordt
de verhuurder, de eventuele onderverhuurder of diegene die de woning ter beschikking stelt, gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een
geldboete van 500 tot 25.000 euro”.
  (3) Artikel 2, § 1, lid 1, 31°, Vlaamse Wooncode.
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of terbeschikkingstelling van de desbetreffende woning met het oog
op bewoning. Slechts indien en zolang deze drie elementen verenigd
zijn, wordt voldaan aan de strafbaarstelling waarin artikel 20, § 1,
lid 1, Vlaamse Wooncode voorziet  (1). Het louter (laten) (voort)bestaan
van een woning die niet aan de vereisten van artikel 5 Vlaamse Wooncode voldoet, is volgens de actuele stand van de wetgeving echter géén
misdrijf en kan op zich dan ook niet als een wederrechtelijke toestand
worden aangemerkt. In deze context moet dan ook worden aangenomen dat wanneer de woning waarmee een inbreuk op artikel 20, § 1,
lid 1, Vlaamse Wooncode werd gepleegd derwijze gerenoveerd werd dat
een nieuwe woongelegenheid ontstond, de loutere omstandigheid dat de
nieuwe woongelegenheid niet aan de bij artikel 5 Vlaamse Wooncode
gestelde woonkwaliteitseisen zou voldoen, op zich geen wederrechtelijke toestand vormt en, bijgevolg, niet kan worden aangemerkt als
een wederrechtelijk gevolg van de eerdere inbreuk op artikel 20, § 1,
lid 1, Vlaamse Wooncode.
— Dergelijke zienswijze zou er ten onrechte van uitgaan dat wanneer
zoals in casu de herstelvordering wordt geënt op de strafvordering de
draagwijdte van de herstelvordering gedetermineerd blijft door de
feitelijke omschrijving van het misdrijf én vereist dat de daarmee
in causaal verband staande actuele toestand nog een wederrechtelijk
karakter heeft.
— Door de uitvoering van renovatiewerken kan het causaal verband
verbroken worden tussen de toestand die aanleiding gaf tot strafvervolging en de situatie na de renovatiewerken.
— De band tussen een (vervolgd) misdrijf en de herstelvordering
is relatief vermits de vordering ook voor de burgerlijke rechter kan
worden ingesteld  (2).
3.2. Het middel kan alleen begrepen worden in die zin dat de herstelvordering van de wooninspecteur, geënt op de strafvordering ingesteld naar aanleiding van een strafrechtelijke inbreuk op de Vlaamse
Wooncode, het herstel van de woongelegenheid beoogt in een toestand
conform de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen zoals
bedoeld in artikel 5 Vlaamse Wooncode. De doelstellingen van de
Vlaamse Wooncode en de herstelvordering liggen in de verwezenlijking
van woongelegenheden die voldoen aan alle woonkwaliteitseisen, dan
  (1) Zodra niet langer sprake is van een woning in de zin van de Vlaamse Wooncode,
de woning in overeenstemming werd gebracht met de vereisten van artikel 5 van de
Vlaamse Wooncode of een einde werd gesteld aan de verhuur of terbeschikkingstelling daarvan, loopt het misdrijf dat in artikel 20, § 1, lid 1 van de Vlaamse Wooncode omschreven werd af en eindigt ook de wederrechtelijke toestand die daarmee
gepaard ging. Zolang alle bestanddelen van dat misdrijf verenigd zijn, duurt dit
misdrijf evenwel voort. In die zin wordt het in de rechtsleer dan ook terecht als een
voortdurend misdrijf omschreven (P. De Smedt, “De versterking van het instrumentarium voor de handhaving van de Vlaamse woonnormen”, in Departement Vorming
en Opleiding van de O rde van A dvocaten van de Balie van Kortrijk (ed.), Het onroerend goed in de verschillende takken van het recht, Brussel, Groep De Boeck, 2008, 422 ;
T. Vandromme, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer,
2008, 164-165, 192).
  (2) Artikel 20bis, § 5, Vlaamse Wooncode.
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wel herbestemming of sloop van het pand waardoor het geen gebrekkige woongelegenheden meer heeft  (1). De herstelvordering behoudt
haar voorwerp en dient bevolen te worden voor zover en in de mate
dat de kwaliteitsgebreken van het pand dat het voorwerp vormt van
het misdrijf nog niet werden hersteld. De herstelvordering en de uit te
spreken herstelmaatregel dienen te worden gerelateerd aan de actuele
toestand van het pand dat het voorwerp uitmaakt van het ten laste
gelegde misdrijf en niet aan de feitelijke omschrijving van de gebreken
zoals in de tenlastelegging vervat.
4. Wat supra sub 3.2. gesteld werd vindt steun in de tekst van
artikel 20bis, § 1, lid 1, Vlaamse Wooncode waaruit kan worden afgeleid dat de wooninspecteur bevoegd is om het herstel te vorderen van
alle gebreken die zouden maken dat de woning waarmee een inbreuk
op artikel 20, § 1, lid 1, Vlaamse Wooncode werd gepleegd, niet aan de
vereisten van artikel 5 Vlaamse Wooncode voldoet. Uit de tekst van
dat artikel kan niet worden afgeleid dat de wooninspecteur alleen
bevoegd zou zijn om het herstel te vorderen van de gebreken die tot de
strafvervolging aanleiding hebben gegeven, dit zijn de gebreken die de
woning vertoonde op het ogenblik van de (vaststelling van de) inbreuk
op artikel 20, § 1, lid 1, Vlaamse Wooncode.
Artikel 20bis, § 1, lid 1, Vlaamse Wooncode bepaalt namelijk : “Naast
de straf kan de rechtbank de overtreder bevelen om werken uit te
voeren om de woning te laten voldoen aan de vereisten van artikel 5. (…)
Dat gebeurt ambtshalve of op vordering van de wooninspecteur of het
college van burgemeester en schepenen op wier grondgebied de woning,
bedoeld in artikel 20, zich bevindt”. Hieruit volgt dat de wooninspecteur
bevoegd is te vorderen dat diegene die een inbreuk pleegde op artikel 20,
§ 1, lid 1, Vlaamse Wooncode, bevolen wordt werken uit te voeren om
de woning waarmee die inbreuk werd gepleegd aan de vereisten van
artikel 5 Vlaamse Wooncode te laten voldoen. Artikel 20bis, § 1, lid 1,
Vlaamse Wooncode stelt geen grens aan de omvang van de werken die
lastens de overtreder kunnen worden gevorderd en preciseert alleen
dat die werken er op gericht moeten zijn de woning aan de vereisten
van artikel 5 te laten voldoen, zodat geredelijk kan worden aangenomen dat de wooninspecteur bevoegd is om de uitvoering te vorderen
van elk werk dat er toe strekt dat doel te bereiken. Dit impliceert dan
ook dat de wooninspecteur bevoegd is om het herstel te vorderen van
alle gebreken die zouden maken dat die woning niet aan de vereisten
van artikel 5 Vlaamse Wooncode voldoet  (2).
  (1) Memorie van eiser, pagina 8 in fine en pagina 12.
  (2) Voor die benadering kan ook een argument worden gevonden in de parlementaire voorbereidingen van het decreet van 7 juli 2006 dat artikel 20bis in de Vlaamse
Wooncode invoegde (Decreet van 7 juli 2006 houdende wijziging van het decreet
van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996,
van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen
voor kamers en studentenkamers en van het decreet van 15 juli 1997 houdende de
Vlaamse Wooncode, wat betreft de versterking van het instrumentarium woonkwaliteitsbewaking, BS 5 oktober 2006). Tijdens de parlementaire voorbereidingen van
dat decreet werd herhaaldelijk opgemerkt dat de woning na uitvoering van de verbeteringswerken aan de minimale woonvereisten moet voldoen (Toelichting bij het
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5. Blijft de vraag of de tekst van artikel 20bis, § 1, lid 1, Vlaamse
Wooncode de wooninspecteur ook de bevoegdheid geeft om desgevallend
het herstel te vorderen van de gebreken die zouden maken dat nieuwe
woongelegenheden, gecreëerd door de herinrichting van de woningen
waarmee een inbreuk op artikel 20, § 1, lid 1, Vlaamse Wooncode werd
gepleegd, niet aan artikel 5 Vlaamse Wooncode voldoen.
Het antwoord op die vraag hangt in wezen af van de interpretatie
die men verleent aan het begrip ‘woning’ dat in artikel 20bis, § 1, lid 1,
Vlaamse Wooncode wordt gebruikt. Indien men die term restrictief
opvat, in die zin dat men daaronder alleen de woning begrijpt waarmee
een inbreuk op artikel 20, § 1, lid 1, Vlaamse Wooncode werd gepleegd,
dan lijkt te moeten worden aangenomen dat de wooninspecteur niet
bevoegd is om een vordering strekkende tot het feitelijk herstel van
een dergelijke woning uit te breiden tot het herstel van de gebreken
aan de nieuwe woongelegenheid die door de herinrichting daarvan
gecreëerd werd.  (1) Die benadering is evenwel niet zonder risico. Ze zou
er immers toe kunnen leiden dat diegene die een inbreuk op artikel 20,
§ 1, lid 1, Vlaamse Wooncode pleegde, door de loutere herinrichting van
de betrokken woning tot een woongelegenheid die daarmee niet langer
identificeerbaar is, aan de vordering strekkende tot het feitelijk
herstel van die woning ontsnapt. Zoals de eiser terecht opmerkt, zou
de realisatie van de doelstelling die de decreetgever met de introductie
van de herstelvordering in de Vlaamse Wooncode voor ogen had, met
voorstel van decreet, Parl. St. Vlaams Parlement 2005-2006, Stuk 672, nr. 1, 7 ; Verslag
namens de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
uitgebracht door mevrouw Michèle Hostekint bij het voorstel van decreet, Parl. St.
Vlaams Parlement 2005-2006, Stuk 672, nr. 4, 5). Welnu, de idee dat de woning waarmee
een inbreuk op artikel 20, § 1, lid 1 van de Vlaamse Wooncode werd gepleegd na de
uitvoering van de bevolen werken aan de vereisten van artikel 5 van de Vlaamse
Wooncode moet voldoen, veronderstelt dat de rechter het herstel kan bevelen van alle
gebreken die zouden maken dat die woning niet aan de vereisten van artikel 5 van
de Vlaamse Wooncode voldoet. Rekening houdend met het feit dat de decreetgever de
vorderingsbevoegdheid van de wooninspecteur omschreef in functie van de beslissingsbevoegdheid van de rechter, is het dan ook aannemelijk dat de decreetgever de
wooninspecteur de bevoegdheid wilde verlenen om het herstel te vorderen van alle
gebreken die zouden maken dat de woning waarmee een inbreuk op artikel 20, § 1,
lid 1 van de Vlaamse Wooncode werd gepleegd, niet aan de vereisten van artikel 5
van de Vlaamse Wooncode voldoet. Een verdere bevestiging van die doelstelling kan
worden afgeleid uit de parlementaire voorbereidingen van het decreet van 29 april
2011 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, waarin
opgemerkt werd : “na een herstelvordering moet een eigenaar de woning herstellen tot
ze conform is” (Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk beleid en
Energie uitgebracht door mevrouw Veerle Heeren en de heer Wim Wienen bij het
ontwerp van decreet, Parl. St. Vlaams Parlement 2010-2011, stuk 854, nr. 6, 5).
  (1) Sommige auteurs opperen een dergelijke interpretatie van het in artikel 20bis,
§ 1, lid 1 van de Vlaamse Wooncode gebruikte woningbegrip. Zo stelt De Smedt :
“Uit de formulering van artikel 20bis VWC blijkt dat de herstelvordering enkel kan
worden ingesteld met betrekking tot de in artikel 20, § 1, eerste lid bedoelde woningen
(woningen die worden verhuurd of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning”
(P. De Smedt, op. cit., 430). De auteur stelt ook : “dat de herstelmaatregelen in rem
werken” (ibidem, 432). Vandromme stelt : “De herstelmaatregel is (…) een maatregel
in rem. De maatregel heeft dus betrekking op een bepaald onroerend goed, ongeacht
wie de eigenaar ervan is” (T. Vandromme, op. cit., 174. Vgl. Ibidem, 184).
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name de verhoging van de kwaliteit van het woonpatrimonium  (1), zo in
het gedrang kunnen komen  (2). Bovendien lijkt de voormelde interpretatie van het in artikel 20bis, § 1, lid 1, Vlaamse Wooncode gebruikte
woningbegrip moeilijk verzoenbaar met de betekenis die artikel 2, § 1,
lid 1, 31o van de Vlaamse Wooncode daaraan verleent.
Rekening houdend met het voornoemd risico en de laatstgenoemde
bepaling, lijkt het dan ook eerder aangewezen om een minder restrictieve invulling te geven aan het in artikel 20bis, § 1, lid 1, Vlaamse
Wooncode gebruikte woningbegrip en aan te nemen dat daaronder niet
alleen de woning wordt begrepen waarmee een inbreuk op artikel 20 van
de Vlaamse Wooncode werd gepleegd, maar desgevallend ook de nieuwe
woongelegenheid die door de herinrichting daarvan gecreëerd werd.
Vanuit dit perspectief moet dan worden aangenomen dat de wooninspecteur uit artikel 20bis, § 1, lid 1, Vlaamse Wooncode de bevoegdheid
put om het herstel te vorderen van alle gebreken die zouden maken
dat die nieuwe woongelegenheid niet aan de vereisten van artikel 5
van de Vlaamse Wooncode voldoet en, bijgevolg, zijn vordering strekkende tot het feitelijk herstel van de woning waarmee een inbreuk op
artikel 20, § 1, lid 1, Vlaamse Wooncode werd gepleegd tot het herstel
van de desbetreffende gebreken zou kunnen uitbreiden.
6. Tenslotte kan nog de vraag gesteld worden of de opvatting dat een
vordering strekkende tot het feitelijk herstel van de woningen waarmee
een inbreuk op artikel 20, § 1, lid 1, Vlaamse Wooncode werd gepleegd,
zich a priori uitstrekt tot het herstel van de gebreken aan de nieuwe
woongelegenheden die door de herinrichting daarvan gecreëerd werden
bestaanbaar is met de tekst van artikel 20bis, § 4, Vlaamse Wooncode.
Die bepaling werd samen met het eerder aangehaalde artikel 20bis,
§ 1, lid 1 ingevoegd in de Vlaamse Wooncode  (3). De oorspronkelijke
  (1) Verslag namens de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering
en Gelijke Kansen uitgebracht door mevrouw Michèle Hostekint bij het voorstel
van decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995, houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, van het decreet van 4 februari 1997
houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers- en studentenkamers
en van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de
versterking van het instrumentarium woonkwaliteitsbewaking, Parl. St. Vlaams
Parlement 2005-2006, Stuk 672, nr. 4, 5 ; Handelingen Vlaams Parlement, plenaire
vergadering nr. 56 van 5 juli 2006, 18, 19. Die doelstelling werd bevestigd tijdens de
parlementaire voorbereidingen van het decreet van 29 april 2011 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen. Daarin leest men : “door de
herstelvordering wenst de decreetgever actief de woningkwaliteit te bevorderen en
te vermijden dat verkrotte panden opnieuw voor verhuring worden aangeboden of
opnieuw worden bewoond” ; “met het instrument van de herstelvordering wordt beoogd
woningen opnieuw te laten voldoen aan de woningkwaliteitsnormen” (Memorie van
toelichting bij het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met
betrekking tot wonen, Parl. St. Vlaams Parlement, 2010-2011, stuk 854, nr. 1, 22, 23).
  (2) Memorie, pagina 12.
  (3) Artikel 9 van het decreet van 7 juli 2006 houdende wijziging van het decreet
van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, van
het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor
kamers en studentenkamers en van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse
Wooncode, wat betreft de versterking van het instrumentarium woonkwaliteitsbewaking, BS 5 oktober 2006.
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tekst van artikel 20bis, § 4 van de Vlaamse Wooncode bepaalde : “de
vordering vermeldt minstens de gebreken waarvan het herstel wordt
gevorderd”  (1). De tekst van die bepaling werd weliswaar gewijzigd
bij decreet van 29 april 2011  (2), maar geenszins met de bedoeling om
afbreuk te doen aan het voorschrift dat zij oorspronkelijk expliciteerde. Uit de parlementaire voorbereidingen van het laatstgenoemde
decreet blijkt dat de wijziging die het aan artikel 20bis, § 4, Vlaamse
Wooncode aanbracht, van beperkt belang was en ingegeven werd
door de omstandigheid dat het gevorderde herstel, na de inwerkingtreding van het decreet, niet meer noodzakelijk op de gebreken zelf
betrekking zou hebben, maar soms ook de herbestemming of sloop zou
betreffen  (3). Vanuit dit perspectief werd voorgesteld dat de vordering
minstens de gebreken moet vermelden “op basis waarvan” het herstel
gevorderd wordt  (4), zoals artikel 20bis, § 4 van de Vlaamse Wooncode thans bepaalt. De aanpassing van de tekst van artikel 20bis, § 4,
Vlaamse Wooncode door het laatstgenoemde decreet doet dan ook geen
afbreuk aan de regel volgens dewelke de vordering strekkende tot het
feitelijk herstel van de woning waarmee een inbreuk op artikel 20, § 1,
lid 1, Vlaamse Wooncode werd gepleegd, minstens de gebreken moet
vermelden waarvan het herstel gevorderd wordt.
Uit deze regel mag niet afgeleid worden dat aldus de draagwijdte van
de herstelvordering beperkt wordt tot de gebreken die er expliciet in
vermeld worden en de herstelvordering geen betrekking kan hebben
op de actuele toestand van nieuwe woongelegenheden ontstaan door
herinrichting van het pand dat het voorwerp uitmaakt van het initieel
ten laste gelegde misdrijf waarop de herstelvordering werd geënt.
De tekst van artikel 20bis, § 4, Vlaamse Wooncode lijkt mij eerder een
door het Decreet niet-gesanctioneerde ontvankelijkheidsvoorwaarde
van de herstelvordering in te houden dan een beperking van de draagwijdte ervan. Volledigheidshalve kan hier opnieuw gewezen worden op
de finaliteit van die vordering, namelijk het volledig herstel van de
woongelegenheid in een toestand conform de veiligheids-, gezondheidsen woonkwaliteitsnormen zoals bedoeld in artikel 5 Vlaamse Wooncode
en dit los van de concrete gebreken die initieel werden vastgesteld.
7. Uit al het vorige volgt dat in casu de appelrechters de herstelvordering van eiser niet ongegrond konden verklaren en de daarmee
verbonden dwangsom niet als zijnde zonder voorwerp konden afwijzen
omdat de verweerders aantonen dat aan de wederrechtelijke gevolgen
veroorzaakt door het misdrijf een einde werd gesteld, op grond van de
  (1) Artikel 20bis, § 4, Vlaamse Wooncode zoals van toepassing vóór de wijziging bij artikel 42, 4°, van het decreet van 29 april 2011 houdende wijziging van
diverse decreten met betrekking tot wonen (BS 4 mei 2011).
  (2) Artikel 42, 4°, van het decreet van 29 april 2011 houdende wijziging van
diverse decreten met betrekking tot wonen, BS 4 mei 2011.
  (3) Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet houdende wijziging van
diverse decreten met betrekking tot wonen, Parl. St. Vlaams Parlement, 2010-2011,
stuk 854, nr. 1, 22-23.
  (4) Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet houdende wijziging van
diverse decreten met betrekking tot wonen, Parl. St. Vlaams Parlement, 2010-2011,
stuk 854, nr. 1, 23.
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enkele vaststellingen die het arrest bevat op pagina 14, randoverweging 11.3, zonder dat zij daarbij ook vaststellen dat de woning thans
voldoet aan alle krachtens artikel 5 Vlaamse Wooncode geldende
veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen.
Conclusie : Vernietiging met verwijzing naar een ander hof van
beroep in zoverre het arrest uitspraak doet over de op de tenlastelegging B gesteunde herstelvordering lastens de verweerders 2 en 4.
Verwerping voor het overige.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 20 januari 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft op 16 april 2014 ter griffie
een conclusie neergelegd.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht en voornoemde
advocaat-generaal heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 23 en 159 Grondwet,
artikel 44 Strafwetboek, de artikelen 161 en 189 Wetboek van Strafvordering, de artikelen 5, 20bis, § 1, § 2, § 3, § 4, en § 6, Vlaamse Wooncode :
de appelrechters konden op grond van de vaststellingen en de redenen
die het arrest bevat en meer bepaald op basis van het oordeel dat is
aangetoond dat aan de door het misdrijf wederrechtelijk veroorzaakte
gevolgen een einde is gekomen, niet wettig besluiten tot de ongegrondheid van de herstelvordering ; de herstelvordering van artikel 20bis
Vlaamse Wooncode is immers alleen dan zonder voorwerp wanneer
vaststaat dat de woongelegenheden voldoen aan alle bij artikel 5
Vlaamse Wooncode gestelde woonkwaliteitsvereisten ; het arrest doet
die vaststelling niet.
2. Artikel 5, § 1, Vlaamse Wooncode bepaalt dat elke woning op de in
die bepaling vermelde vlakken moet voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, zoals nader bepaald
door de Vlaamse Regering.
Artikel 20, § 1, eerste lid, Vlaamse Wooncode, zoals hier toepasselijk, bepaalt : “Wanneer een woning die niet voldoet aan de vereisten
van artikel 5, rechtstreeks of via tussenpersoon wordt verhuurd of ter
beschikking gesteld met het oog op bewoning, wordt de verhuurder,
de eventuele onderverhuurder of diegene die de woning ter beschikking stelt, gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot
drie jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro.” De straf bedraagt
volgens artikel 20, § 1, derde lid, 1o, Vlaamse Wooncode één tot vijf
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jaar gevangenisstraf en 1.000 tot 100.0000 euro geldboete indien van de
betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt.
Artikel 20bis, § 1, eerste lid, Vlaamse Wooncode zoals van toepassing
op de datum van het arrest bepaalt : “Naast de straf kan de rechtbank
de overtreder bevelen om werken uit te voeren om de woning te laten
voldoen aan de vereisten van artikel 5. Als de rechtbank vaststelt dat
de woning niet in aanmerking komt voor werkzaamheden, of dat het
gaat om een goed als vermeld in artikel 20, § 1, tweede lid, beveelt ze
de overtreder om er een andere bestemming aan te geven overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van
15 mei 2009 of om de woning of het goed te slopen, tenzij de sloop ervan
verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen. Dat gebeurt ambtshalve of op vordering van de wooninspecteur
of het college van burgemeester en schepenen op wier grondgebied de
woning, bedoeld in artikel 2, zich bevindt.”
3. De door artikel 20bis, § 1, Vlaamse Wooncode bedoelde herstelvordering kan enkel worden ingewilligd tegenover personen van wie
de rechter heeft vastgesteld dat zij een door artikel 20, § 1, Vlaamse
Wooncode bedoeld misdrijf hebben gepleegd.
Het arrest (p. 11, ro 8 en p. 15) spreekt de verweerders 1 en 3 vrij voor
de telastlegging B omdat niet buiten redelijke twijfel is aangetoond
dat zij het misdrijf hebben uitgevoerd of aan de uitvoering ervan rechtstreeks hebben meegewerkt. Het arrest (p. 14, ro 11.2 en p. 15) willigt de
herstelvordering niet in wat betreft de verweerders 1 en 3, gelet op hun
vrijspraak voor deze telastlegging.
Het middel bekritiseert dit oordeel als grondslag voor de afwijzing
van de herstelvordering lastens de verweerders 1 en 3 niet.
Het middel kan wat betreft de verweerders 1 en 3 bijgevolg niet tot
cassatie leiden en is in zoverre niet ontvankelijk.
4. De herstelmaatregelen van artikel 20bis Vlaamse Wooncode
beogen als een bijzondere vorm van teruggave, de gevolgen van de door
artikel 20, § 1, Vlaamse Wooncode bedoelde misdrijven teniet te doen
en de door artikel 5 Vlaamse Wooncode bedoelde elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen te verwezenlijken.
5. Uit de tekst van de voormelde bepalingen, hun ontstaansgeschiedenis en de doelstellingen van de decreetgever volgt dat de herstelmaatregel bestaande in het bevel om werken aan de woning uit te
voeren om die te laten voldoen aan de vereisten van artikel 5 Vlaamse
Wooncode, strekt tot integraal herstel.
Het herstel moet, behoudens in het geval van kennelijke onredelijkheid, worden bevolen voor alle gebreken aan de woning, voorwerp van
het door artikel 20, § 1, Vlaamse Wooncode bedoelde misdrijf, zodat die
woning opnieuw voldoet aan alle krachtens artikel 5 Vlaamse Wooncode geldende elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen.
Een dergelijke herstelvordering kan slechts zonder voorwerp worden
verklaard indien de rechter vaststelt dat de woning voldoet aan alle
krachtens artikel 5 Vlaamse Wooncode geldende elementaire veilig-
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heids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. De enkele vaststelling
dat is verholpen aan de gebreken welke aanleiding hebben gegeven tot
de strafvervolging, volstaat daartoe niet.
6. De appelrechters verklaren de verweerders 2 en 4 schuldig aan de
met de telastleggingen B.1 tot en met B.12. omschreven inbreuken op
de artikelen 20, § 1, eerste lid en derde lid, 1o, Vlaamse Wooncode met
betrekking tot het pand gelegen te Gent, Normaalschoolstraat 42. Zij
oordelen dat eisers herstelvordering niet langer gegrond is, daar deze
verweerders aantonen dat aan de door het misdrijf veroorzaakte wederrechtelijke gevolgen een einde werd gesteld. Zij leiden dit oordeel af
uit het volgende (arrest, p. 14, ro 11.3) :
— de elf woongelegenheden waarop de telastlegging B betrekking
heeft, bestaan niet meer en worden bijgevolg niet langer meer verhuurd
of ter beschikking gesteld ;
— de gebreken die meebrachten dat de woongelegenheden niet
voldeden aan de vereisten van artikel 5 Vlaamse Wooncode, bestaan
niet meer ;
— er blijkt niet dat de huidige verdeling van het pand in meerdere
wooneenheden onvergund werd uitgevoerd ;
— de nieuwe eigenaar verkreeg op 3 september 2009 een stedenbouwkundige vergunning voor de uitvoering van grondige renovatiewerken
en deze werken werden uitgevoerd zoals blijkt uit een recente fotoreeks ;
— in plaats van elf woongelegenheden blijven er zes appartementen
over, waarvan twee duplexen ;
— het feit dat de eiser geen proces-verbaal van uitvoering van het
herstel in de zin van artikel 20bis, § 6, Vlaamse Wooncode, heeft opgesteld, noch de afwezigheid van controle van de conformiteit van de
renovatie met de daartoe verleende stedenbouwkundige vergunning,
staat de vaststelling in de weg dat aan de wederrechtelijke toestand
veroorzaakt door het misdrijf een einde is gesteld.
Aldus stellen de appelrechters niet vast dat de woning voldoet aan
alle krachtens artikel 5 Vlaamse Wooncode geldende elementaire
veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen en is de beslissing
dat de op de telastlegging B gesteunde herstelvordering niet langer
gegrond en dus zonder voorwerp is, niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing voor het overige
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest in zoverre het uitspraak doet over de op de
telastlegging B gesteunde herstelvordering lastens de verweerders 2
en 4.

ARREST-2014-5.indb 1079

15/04/15 16:01

1080

ARRESTEN VAN CASSATIE

6.5.14 - N° 317

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de verweerders 2 en 4 elk tot een vierde van de kosten.
Veroordeelt de eiser het Vlaams Gewest tot de overige kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
6 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 317
2o

— 6 mei 2014
(P.13.0305.N)

kamer

1o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — Gebruik van valse
stukken. — R egeling van de rechtspleging. — Onderzoeksgerecht. — Duur
van het gebruik van valse stukken. — Beoordeling. — Draagwijdte. —
Gevolg.
2 o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — Gebruik van valse
stukken. — R egeling van de rechtspleging. — Onderzoeksgerecht. — Duur
van het gebruik van valse stukken. — Betwisting van de duur. — Motive ringsplicht. — Draagwijdte. — Grens.
3o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Regeling
Gebruik van valse stukken. — Duur van het
— Beoordeling. — Draagwijdte. — Gevolg.

van

de

rechtspleging.

—

gebruik van valse stukken.

4o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Regeling van de rechtspleging. —
Gebruik van valse stukken. — Duur van het gebruik van valse stukken.
— Betwisting van de duur. — Motiveringsplicht. — Draagwijdte. — Grens.
5o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE.
— Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen).
— Onderzoeksgerecht. — Regeling van de rechtspleging. — Gebruik van
valse stukken. — Duur van het gebruik van valse stukken. — Betwisting
van de duur. — Motiveringsplicht. — Draagwijdte. — Grens.

1o, 2o, 3o, 4o en 5o De beoordeling door het onderzoeksgerecht van de
duur van het gebruik van valse stukken betreft het bestaan zelf van
het ten laste gelegde feit en behoort tot de onaantastbare beoordeling
van het bestaan van voldoende bezwaren, zodat het onderzoeksgerecht
de conclusie van de inverdenkinggestelde die de duur van dat gebruik
betwist, beantwoordt door op die datum het bestaan van bezwaren vast
te stellen ; op het onderzoeksgerecht rust geen ruimere verplichting om op
dat punt de conclusie te beantwoorden  (1).

(D. t. Software Holding

and

Finance n.v. .e.a.)

  (1) Cass. 10 december 2013, AR P.13.0691.N, AC 2013, nr. 669 met concl. eerste advocaat-generaal Duinslaeger.
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A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 januari
2013.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
De eiser III voert geen middel aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. Het arrest verklaart het hoger beroep van de eisers I en III
tegen de beschikking van de raadkamer die hen wegens het bestaan
van voldoende bezwaren naar de correctionele rechtbank verwijst,
niet ontvankelijk. Aldus bevat het arrest geen eindbeslissing noch
een uitspraak in een der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering.
In zoverre tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk.
Eerste middel van de eiser I
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 196, 197 en 213
Strafwetboek, het artikel 21 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en de artikelen 130, 131, 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering : het arrest verwijst naar de vaststelling van de beroepen
beschikking, waarbij het laatste feit wordt bepaald op 29 september
2009 zonder dat wordt geëxpliciteerd waarin dat laatste feit van
gebruik van valse stukken zou bestaan ; de beroepen beschikking
preciseert dit evenmin ; omdat noch in de beroepen beschikking noch
in het arrest wordt gepreciseerd waarin dat laatste feit van gebruik
zou hebben bestaan, kan ook niet worden nagegaan of dit laatste feit
wel als zodanig een feit van gebruik van valse stukken kan uitmaken ;
aldus kan niet worden nagegaan of het door raadkamer aangenomen
laatste feit wel een strafbaar gebruik van valsheid kan vormen en
of de daarop gestoelde gevolgtrekking betreffende verjaring wettig
verantwoord is.
3. Het onderzoeksgerecht beoordeelt in feite de dag waarop het
misdrijf eindigt en dus de verjaring van de strafvordering begint te
lopen. Die beoordeling is slechts voorlopig, aangezien het aan het
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vonnisgerecht staat de datum van het misdrijf eventueel te verbeteren, rekening houdend met het onderzoek op de rechtszitting.
4. De beoordeling door het onderzoeksgerecht van de duur van het
gebruik van valse stukken betreft het bestaan zelf van het ten laste
gelegde feit en behoort tot de onaantastbare beoordeling van het
bestaan van voldoende bezwaren. Bijgevolg beantwoordt het onderzoeksgerecht de conclusie van de inverdenkinggestelde die de duur van
dat gebruik betwist, door voor de datum van het laatste gebruik van de
valse stukken, het bestaan van bezwaren vast te stellen.
In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat op het onderzoeksgerecht
een ruimere verplichting rust om op dat punt de conclusie te beantwoorden, faalt het naar recht.
5. Met de redenen die het middel vermeldt, oordeelt het arrest dat :
— de datum van de feiten of de periode gedurende dewelke de feiten
werden gepleegd, het bedrieglijk opzet bij het gebruik van valse
stukken of van eenheid van opzet tussen de verschillende feiten van
gebruik en de eenheid van bedrieglijk opzet tussen de ten laste gelegde
feiten, behoren tot het debat over het bestaan zelf van de feiten en
de daartoe bestaande bezwaren, waarover enkel de raadkamer te
oordelen heeft ;
— de raadkamer reeds heeft vastgesteld dat er voldoende bezwaren
bestaan dat de tenlasteleggingen A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, E1 en F in
hoofde van de eiser I de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn
van eenzelfde misdadig opzet, zodat de verjaring van de strafvordering
in zijnen hoofde slechts een aanvang neemt op de datum van de laatste
hem ten laste gelegde feiten, namelijk 29 september 2009 ;
— het hoger beroep van de eiser I niet tot gevolg kan hebben dat hij
het bestaan van bezwaren in het debat voor de appelrechters nogmaals
ter sprake kan brengen.
6. Het middel dat opkomt tegen dat oordeel van het arrest, is gericht
tegen een beslissing waarvoor het cassatieberoep niet ontvankelijk is.
In zoverre behoeft het middel geen antwoord.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
6 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Arnou (bij de
balie te Gent), de heer Verstraeten (bij de balie te Brussel), de heer
Dewandeleer (bij de balie te Brussel) en de heer Rotsaert (bij de balie
te Brugge).
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N° 318
2o

— 6 mei 2014
(P.13.1291.N)

kamer

1o HANDELSPRAKTIJKEN. — Nationale maatschappij van Belgische
spoorwegen. — Vervoer van een persoon. — Overeenkomst. — Toeslag
wegens het niet of niet - tijdig voldoen van de prijs voor het vervoer. —
Onrechtmatige beding. — Wet H andelspraktijken. — Wet M arktpraktijken. — Toepasselijkheid.
2 o OPENBAAR VERVOER. — Nationale maatschappij van Belgische spoorwegen. — Vervoer van een persoon. — Overeenkomst. — Toeslag wegens
het niet of niet - tijdig voldoen van de prijs voor het vervoer. — Onrecht matige beding. — Wet H andelspraktijken. — Wet M arktpraktijken. —
Toepasselijkheid.
3o GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — P rocedure voor de feitenrechter. — Strafrechtelijke veroordeling. — Vaste vergoeding. — Hoger
beroep van de beklaagde alleen. — R elatieve werking van het hoger
beroep. — Gevolg.
4o HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — Rechtspleging in hoger beroep. — Hoger beroep van de
beklaagde alleen. — Vaste vergoeding. — R elatieve werking van het
hoger beroep. — Gevolg.
5o STRAF. — ALLERLEI. — Strafrechtelijke
vergoeding. — A ard.

veroordeling.

— Vaste

1o en 2o De artikelen 1.6, 31, 32 en 33 Wet Handelspraktijken en 2, 1o, 74 en
75 Wet Marktpraktijken zijn van toepassing op de bedingen in overeenkomsten gesloten tussen de NMBS en een consument met betrekking tot
de toeslagen ingeval van het niet of niet-tijdig voldoen van de prijs voor
het vervoer  (1).
3o, 4o en 5o De veroordeling tot de betaling van de door artikel 91, tweede
lid, Tarief Strafzaken bedoelde vergoeding, die een eigen karakter heeft
en geen straf is, wordt beperkt door de relatieve werking van het hoger
beroep zodat het verbod voor de rechter om de toestand te verzwaren van
diegene die alleen hoger beroep instelt, tot gevolg heeft dat de aanvullende ambtshalve veroordeling tot die vergoeding op het enkel hoger
beroep van de beklaagde niet kan worden verhoogd  (2).

(V. t. NMBS n.v.

van publiek recht)

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Brugge van 19 juni 2013.
  (1) Zie : GwH 26 oktober 2005, nr. 159/2005
  (2) Zie : Cass. 11 februari 2014, AR P.13.1720.N, AC 2014, nr. 110.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 195, eerste lid,
Wetboek van Strafvordering en artikel 1 van de wet van 6 maart 1818
betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen of te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen (hierna Wet 6 maart 1818) : het bestreden vonnis laat het Hof
niet toe na te gaan of eisers schuldigverklaring wettig is vastgesteld ;
uit de motivering valt immers niet af te leiden welke wetsbepalingen de
appelrechters daarbij in acht hebben genomen ; het bestreden vonnis is
dan ook niet naar recht verantwoord ; het vermeldt bovendien niet alle
wetsbepalingen met betrekking tot de toegepaste straf ; het vermeldt
weliswaar de artikelen 15, § 1, eerste lid en 18, § 1, van het koninklijk
besluit van 20 december 2007 houdende reglement van de politie op de
spoorwegen (hierna KB Politiereglement Spoorwegen) en artikel 1 Wet
6 maart 1818, maar niet artikel 3 van de wet van 12 april 1835 rakende de
tolrechten en de reglementen van politie nopens de ijzeren weg (hierna
Wet 12 april 1835) ; het is nochtans slechts door de verwijzing van die
wetsbepaling naar artikel 1 Wet 6 maart 1818 dat die laatste bepaling
van toepassing is.
2. Artikel 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat
ieder veroordelend vonnis de toegepaste wetsbepaling vermeldt.
Elke veroordelende beslissing moet de wetsbepalingen vermelden
die de bestanddelen van het bewezen verklaarde misdrijf bevatten en
waaruit dus blijkt dat het feit bij wet strafbaar wordt gesteld, alsook
de wetsbepalingen die voor dat feit een straf bepalen.
3. Het bestreden vonnis dat de eiser schuldig verklaart en bestraft
wegens het als reiziger, in overeenstemming met de algemene vervoervoorwaarden (hierna AVV) van de betrokken spoorwegonderneming,
zich toegang te hebben verschaft tot de spoorvoertuigen en de perrons,
zonder in het bezit te zijn van een geldig vervoerbewijs of zich niet naar
deze AVV te hebben geschikt om er zich één aan te schaffen, verwijst
onder meer naar de artikelen 15, § 1, eerste alinea, en 18, § 1, KB Politiereglement Spoorwegen en artikel 1 Wet 6 maart 1818.
4. Artikel 15, § 1, eerste lid, KB Politiereglement Spoorwegen bepaalt
dat de spoorvoertuigen en de perrons enkel toegankelijk zijn voor de
reizigers die, in overeenstemming met de AVV van de betrokken spoorwegonderneming, in het bezit zijn van een geldig vervoerbewijs, of die
zich naar deze AVV schikken om er zich één aan te schaffen.
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Artikel 18, § 1, KB Politiereglement Spoorwegen bepaalt dat de overtredingen van dit besluit met toepassing van artikel 3 Wet 12 april 1835
strafbaar zijn, zelfs indien zij uit onachtzaamheid worden gepleegd.
Artikel 3 Wet 12 april 1835 bepaalt dat de regering voor de overtredingen van de politiereglementen op de spoorwegen straffen kan
bepalen overeenkomstig de wet van 6 maart 1818.
Artikel 1, eerste lid, Wet 6 maart 1818 bepaalt dat de overtredingen
tegen de koninklijke besluiten, op welke geen bijzondere straffen bij de
wetten zijn gesteld of zullen worden vastgesteld, worden gestraft met
gevangenisstraf van acht dagen tot veertien dagen en met geldboete van
zesentwintig tot tweehonderd frank, of met één van die straffen alleen.
5. Met opgave van de artikelen 15, § 1, eerste lid, en 18, § 1, KB Politiereglement Spoorwegen en artikel 1 Wet 6 maart 1818, vermeldt het
bestreden vonnis zowel de toegepaste wetsbepalingen die de bestanddelen van het misdrijf bevatten waaraan de eiser werd schuldig
verklaard, alsook die welke de toegepaste straf bepalen.
6. Om te voldoen aan artikel 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering dient het bestreden vonnis niet noodzakelijk melding te maken
van de Wet van 12 april 1835, die verwijst naar het wel vermelde artikel 1
Wet 6 maart 1818 dat de toepasselijke straf bepaalt.
7. Het bestreden vonnis dient om aan artikel 195, eerste lid, Wetboek
van Strafvordering te voldoen evenmin melding te maken van de
toepasselijke bepalingen van de AVV van de verweerster noch van de
wetsbepalingen in verband met het verbindend karakter van de AVV.
8. Uit de vermelding van opgeheven wetsbepalingen volgt niet dat
het bestreden vonnis dat wel degelijk de toegepaste wetsbepalingen
vermeldt, niet voldoet aan artikel 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering of dat het Hof zijn wettigheidstoezicht niet zou kunnen
uitoefenen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Eerste onderdeel
9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : het
bestreden vonnis grondt eisers schuldigverklaring deels op bestaande
en deels op opgeheven wetsbepalingen ; het bestreden vonnis verwijst
naar de artikelen 3 en 10 van het koninklijk besluit van 4 april 1895, dat
evenwel met ingang van 14 augustus 2008 werd opgeheven bij artikel 1
van het koninklijk besluit van 13 juni 2008 ; het verwijst naar het algemeen reglement van de verweerster dat op het moment van de feiten
evenmin van toepassing was ; het verwijst voor wat betreft de publicatie van de tarieven in het Belgisch Staatsblad naar het niet meer
bestaande artikel 13 van de vervoerwet van 10 september 1807 en het
verwijst naar het koninklijk besluit van 20 december 2007 en de AVV
van de verweerster van 2009 en 2010 ; die wetsbepalingen kunnen niet
samen worden ingeroepen ; zij laten ook niet toe te weten op grond van
welke bepalingen eisers schuld is aangenomen ; aldus is het bestreden
vonnis tegenstrijdig gemotiveerd, wat gelijk staat met de afwezigheid
van motivering.
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10. Het bestreden vonnis (p. 7, laatste drie alinea’s en p. 8) grondt
eisers schuldigverklaring onder meer op artikel 15, § 1, eerste lid, KB
Politiereglement Spoorwegen. De vermelding van de artikelen 3 en
10 van het opgeheven koninklijk besluit van 4 april 1895 (vonnis, p. 7,
tweede alinea) levert geen tegenstrijdigheid op.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
11. Het bestreden vonnis (p. 7, vijfde alinea) oordeelt dat : “ (…) In casu
zijn de Algemene Voorwaarden van 01.12.2009 (van toepassing vanaf
03.12.2009) en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30.11.2009),
van toepassing op de tenlasteleggingen A tot en met H en de Algemene
Voorwaarden van 01.02.2010 (van toepassing vanaf 01.06.2010) en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14.06.2010, van kracht”. Aldus
geeft het bestreden vonnis te kennen dat de AVV van 1 december 2009
van toepassing zijn op de telastleggingen A tot en met H en de AVV van
1 februari 2010 op de telastleggingen I tot en met M.
De vermelding in het bestreden vonnis (p. 7, derde alinea) dat het
algemeen reglement van de verweerster nader de verplichtingen specificeert van de reiziger die gebruik wil maken van de spoorweginfrastructuur en onder meer de toepasselijke tarieven met inbegrip van de
administratieve opslagen bepaalt, is daarmee niet tegenstrijdig.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
12. Artikel 13 van de wet van 25 augustus 1891 betreffende de vervoerovereenkomsten (hierna Wet Vervoerovereenkomsten), zoals vervangen
door artikel 165, 2o, van de wet van 21 maart 1991, bepaalt dat de tarieven
die van toepassing zijn op het personenvervoer in binnenlandse dienst
worden bekendgemaakt met berichten in het Belgisch Staatsblad.
Het bestreden vonnis (p. 7, vierde alinea) vermeldt artikel 13 van
de Vervoerswet van 10 september 1807, volgens hetwelk de toepasselijke tarieven inzake personenvervoer in binnenlandse dienst worden
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het oordeelt ook dat de
toeslagen geen sanctie zijn, maar wel deel uitmaken van de tarieven
bedoeld in artikel 13 van de Vervoerswet van 10 september 1807.
De verwijzing naar de Vervoerswet van 10 september 1807 in plaats
van naar de Wet Vervoerovereenkomsten houdt geen tegenstrijdigheid
en een motiveringsgebrek in de zin van artikel 149 Grondwet in.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Vierde middel
13. Het middel voert schending aan van de artikelen 1.6, 31, 32 en 33
van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (hierna Wet Handelspraktijken) en de artikelen 2, 1o, 73, 74 en 75 van de wet van 6 april 2010
betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (hierna
Wet Marktpraktijken) : het bestreden vonnis beslist ten onrechte dat
de in het middel vermelde wetten niet van toepassing zijn en dat de
toeslagen geen sanctie zijn, maar deel uitmaken van de tarieven ; uit
de Wet Handelspraktijken zoals uitgelegd door het Grondwettelijk Hof
blijkt het tegendeel ; de verweerster is een verkoper in de zin van de
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Wet Handelspraktijken en een ondernemer in de zin van de Wet Marktpraktijken ; haar bedingen moeten dan ook voldoen aan de bepalingen
van deze wetten en de toeslagen zijn te beschouwen als onrechtmatige
bedingen in de zin van artikel 32.15 en 32.21, Wet Handelspraktijken en
artikel 74, 17o en 24o, Wet Marktprakijken.
14. Artikel 1.6.b), Wet Handelspraktijken bepaalt dat voor de toepassing
van deze wet moet worden beschouwd onder verkoper de overheidsinstellingen of de rechtspersonen waarin de overheid een overwegend aandeel
heeft, die een commerciële, financiële of industriële activiteit aan de dag
leggen en die producten of diensten te koop aanbieden of verkopen.
Artikel 31, § 2, 2o, Wet Handelspraktijken bepaalt dat voor de toepassing van de afdeling 2, “Onrechtmatige bedingen” onder verkoper niet
enkel de personen bedoeld in artikel 1.6, moeten worden verstaan, maar
ook iedere andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, uitgezonderd
de titularissen van een vrij beroep zoals bepaald in artikel 2, 1o, van
de wet van 3 april 2007 betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen titularissen van vrije beroepen en hun cliënten,
die bij een overeenkomst afgesloten met een consument handelt in het
kader van zijn beroepsactiviteit.
Artikel 32 Wet Handelspraktijken somt bedingen op in overeenkomsten gesloten tussen een verkoper en een consument die onrechtmatig
zijn.
Artikel 33 Wet Handelspraktijken regelt de sanctionering van
onrechtmatige bedingen.
15. Het Grondwettelijk Hof oordeelde bij arrest nr. 159/2005 van
26 oktober 2005 dat de artikelen 1.6.b), 31, 32 en 33 Wet Handelspraktijken slechts bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 Grondwet
indien ze zo worden geïnterpreteerd dat de verweerster wat betreft
haar openbare dienstverlening niet uitgesloten is van het toepassingsgebied van deze wet.
16. Artikel 2, 1o, Wet Marktpraktijken bepaalt dat voor de toepassing
van deze wet moet worden verstaan onder onderneming elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch
doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen.
Artikel 74 Wet Marktpraktijken somt bedingen op in overeenkomsten gesloten tussen een onderneming en een consument die in elk
geval onrechtmatig zijn.
Artikel 75 Wet Marktpraktijken regelt de sanctionering van onrechtmatige bedingen.
17. Uit het voorgaande volgt dat de in het middel aangehaalde wetsbepalingen van toepassing zijn op de bedingen in overeenkomsten
gesloten tussen de verweerster en een consument met betrekking tot
de toeslagen ingeval van het niet of niet-tijdig voldoen van de prijs
voor het vervoer.
18. Het bestreden vonnis dat oordeelt dat het argument over de toepasselijkheid van de Wet Handelspraktijken niet kan worden gevolgd en
dat de toeslagen geen sanctie zijn, maar deel uitmaken van de tarieven
welke de eiser niet heeft voldaan, is niet naar recht verantwoord.
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Het middel is gegrond.
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
— artikel 202, 1o, Wetboek van Strafvordering
19. De door artikel 91, tweede lid, Tarief Strafzaken bedoelde vergoeding is een door de rechter lastens elke veroordeelde in een criminele, correctionele of politiezaak verplicht uit te spreken aanvullende
veroordeling. Zij heeft een eigen karakter en is geen straf.
De veroordeling tot de betaling van deze vergoeding wordt beperkt
door de relatieve werking van het hoger beroep. Het verbod voor de
rechter om de toestand te verzwaren van diegene die alleen hoger
beroep instelt, heeft tot gevolg dat de door artikel 91, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering (lees : Tarief Strafzaken) bedoelde ambtshalve veroordeling, op het enkel hoger beroep van de beklaagde niet
kan worden verhoogd.
20. Het beroepen vonnis veroordeelt de eiser tot de door artikel 91,
tweede lid, Tarief Strafzaken bedoelde vergoeding ten bedrage van
32,27 euro. Op het enkel hoger beroep van de eiser veroordeelt het
bestreden vonnis de eiser aanvullend tot 18,93 euro, zodat de door
artikel 91, tweede lid, Tarief Strafzaken bedoelde vergoeding 51,20
euro bedraagt. Die verhoging schendt de in het middel aangehaalde
wetsbepaling.
Overige middelen
21. De overige middelen die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie
of cassatie zonder verwijzing behoeven geen antwoord.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het
overige
22. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het :
— de door artikel 91, tweede lid, Tarief Strafzaken bedoelde vergoeding zoals opgelegd door het beroepen vonnis verhoogd van 32,27 euro
tot 51,20 euro ;
— uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering van de verweerster.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot twee vijfden van de kosten.
Veroordeelt de verweerster tot twee vijfden van de kosten.
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Laat het overige vijfde ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing in zoverre de vernietiging betrekking heeft op de beslissing over de vergoeding bedoeld in
artikel 91, tweede lid, Tarief Strafzaken.
Verwijst voor het overige de zaak, beperkt tot de burgerlijke rechtsvordering, naar de correctionele rechtbank van de provincie WestVlaanderen, zetelend in hoger beroep, anders samengesteld.
6 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kerstens
(bij de balie te Brugge) en de heer Arnou (bij de balie te Brugge).

N° 319
2o

— 6 mei 2014
(P.13.1660.N)

kamer

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — BTW-Wetboek. —
M isdrijven als bepaald in de artikelen 73 en 73bis. — Personen die als
daders of medeplichtigen worden veroordeeld. — Gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting. — Hoofdelijkheid. — A ard. — Gevolg.

De hoofdelijkheid bepaald in artikel 73sexies, eerste lid, BTW-Wetboek
is een van rechtswege geldend burgerlijk gevolg van de strafrechtelijke
veroordeling, die de strafrechter niet dient uit te spreken en waarover
bij de invordering van de belasting die als gevolg van deze veroordeling verschuldigd is geworden, betwisting kan gevoerd worden voor een
rechter die zich daarover met volle rechtsmacht kan uitspreken  (1).

(N. e.a. t. Belgische Staat,

minister van

Financiën)

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Brussel, correctionele kamer, van 10 september 2013.
De eisers voeren elk in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
gelijkluidende middelen aan.
De eisers doen elk afstand zonder berusting van hun cassatieberoep
in zoverre het gericht is tegen de niet-definitieve beslissing op burgerrechtelijk gebied.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

  (1) Zie : Cass. 20 juni 1995, AR P.94.0580.N, AC 1995, nr. 312 ; Cass. 15 oktober 2002, AR
P.01.1365.N, AC 2002, nr. 540.
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Hof

Beoordeling
.........................................................
Vierde middel
Het middel voert schending aan van de artikelen 10, 11 en 149 Grondwet
en artikel 26 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof : in antwoord op het
verzoek van de eiseres II tot het stellen van de hierna vermelde prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof :
“Schendt artikel 73sexies Btw-wetboek de artikelen 10 en 11 Grondwet,
en dit in de interpretatie dat de aldaar bepaalde hoofdelijkheid een
burgerlijke maatregel is naar analogie met artikel 50 Strafwetboek
doordat artikel 73sexies Btw-wetboek niet voorziet in de door artikel 50,
derde lid, Strafwetboek voorziene mogelijkheid voor de rechter om één
of meerdere veroordeelden vrij te stellen van deze hoofdelijkheid” en
“Schendt artikel 73sexies Btw-wetboek de artikelen 10 en 11 Grondwet,
en dit in de interpretatie dat de aldaar bepaalde hoofdelijkheid een
burgerlijke maatregel is naar analogie met artikel 50 Strafwetboek,
doordat :
— dit artikel 73sexies Btw-wetboek een automatische hoofdelijke
gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting oplegt aan alle
personen die als daders of als medeplichtigen van de misdrijven bedoeld
in de artikelen 73 en 73bis Btw-wetboek worden veroordeeld, zonder dat
deze daarbij kunnen inroepen dat er geen oorzakelijk verband bestaat
tussen de door hen begane fout waarvoor zij werden veroordeeld, en
deze ontdoken belasting ;
— terwijl bij een strafrechtelijke veroordeling wegens dezelfde
misdrijven uit gemene strafrecht, de artikelen 50 Strafwetboek en 1382
e. v. Burgerlijk Wetboek alleen toelaten om deze veroordeelden eveneens veroordelen in schadevergoeding, wanneer eerst werd bewezen dat
er een oorzakelijk verband bestaat tussen de fout waarvoor ze werden
veroordeeld enerzijds, en de gevorderde schadevergoeding anderzijds”.
— oordeelt het arrest dat het antwoord op die vragen niet onontbeerlijk is om over de zaak uitspraak te doen omdat de in artikel 73sexies
Btw-wetboek bepaalde hoofdelijkheid niet door de rechter moet vastgesteld worden, maar voortvloeit uit de wet ; aldus verantwoordt het de
beslissing niet naar recht en beantwoordt het niet wat hierover door de
eiseres II bij beroepsconclusie was aangevoerd.
15. Artikel 73sexies, eerste lid, Btw-wetboek bepaalt : “Personen die
als daders of als medeplichtigen van misdrijven bedoeld in de artikelen 73 en 73bis werden veroordeeld, zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de ontdoken belasting”.
16. De aldus bepaalde hoofdelijkheid is een van rechtswege geldend
burgerlijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling, die de strafrechter niet dient uit te spreken en waarover bij de invordering van
de belasting die als gevolg van deze veroordeling verschuldigd is
geworden, betwisting kan gevoerd worden voor een rechter die zich
daarover met volle rechtsmacht kan uitspreken.
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Bijgevolg kan het arrest op grond van de in het middel vermelde
reden oordelen de bedoelde prejudiciële vragen niet te moeten stellen.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
17. Het middel preciseert niet welk verweer van de eiseres II het
arrest niet beantwoordt.
In zoverre is het middel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
18. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand.
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
6 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verstraeten
(bij de balie te Brussel) en de heer Verbist.

N° 320
2o

— 6 mei 2014
(P.13.2055.N)

kamer

1o DIERENARTS. — Diergeneeskundewet. — Diergeneeskundige hande lingen. — Diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding. — Overeenkomst met
een erkende dierenarts. — K euzevrijheid. — Koppeling van de bedrijfs dierenarts en de bedrijfsbegeleidingsdierenarts.
2 o DIERENARTS. — Diergeneeskundewet. — Diergeneeskundige hande lingen. — Diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding. — Overeenkomst met
een erkende dierenarts. — Koppeling van de bedrijfsdierenarts en de
bedrijfsbegeleidingsdierenarts. — Bevoegdheid van de Koning.
3o MACHTEN. — UITVOERENDE MACHT. — Diergeneeskundewet. — Diergeneeskundige handelingen. — Diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding. —
Overeenkomst met een erkende dierenarts. — Koppeling van de bedrijfsdierenarts en de bedrijfsbegeleidingsdierenarts. — Bevoegdheid van de
Koning.

1o Uit de tekst van artikel 6, § 1, Diergeneeskundewet en de wetsgeschiedenis ervan volgt dat de verantwoordelijke per diersoort vrij de erkende
dierenarts kiest met wie hij een geschreven overeenkomst wenst te sluiten
voor diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding ; aan dit recht van vrije keuze
zowel wat betreft het sluiten van een overeenkomst voor diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding als wat betreft de erkende dierenarts wordt
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geen afbreuk gedaan door wat is bepaald in artikel 3, § 1, derde lid,
KB Diergeneeskundige Bedrijfsbegeleiding omdat de verantwoordelijke
immers ook de vrije keuze heeft van een bedrijfsdierenarts met wie een
geschreven overeenkomst met het oog op de epidemiologische bewaking
en de preventie van aangifteplichtige ziekten wordt gesloten. (Artt. 1,
3o en 6, §§ 1 en 2, Diergeneeskundewet ; art. 3, § 1, eerste, tweede en
derde lid, KB Diergeneeskundige Bedrijfsbegeleiding ; artt. 1, 1o en
2o, en 2, § 1, eerste lid, KB Toezicht en Preventie Aangifteplichtige
Runderziekten)
2o en 3o Uit de tekst van artikel 6, § 2, Diergeneeskundewet, de wetsgeschiedenis ervan en de doelstellingen van de wetgever volgt dat de
Koning op grond van het voormelde artikel 6, § 2, met artikel 3, § 1, derde
lid, KB Diergeneeskundige Bedrijfsbegeleiding, kon bepalen dat indien
de verantwoordelijke een geschreven overeenkomst wil sluiten met een
erkende dierenarts met het oog op diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding en hij reeds een overeenkomst heeft gesloten met een door hem zelf
vrij gekozen erkende dierenarts die als bedrijfsdierenarts zal meewerken
aan de epidemiologische bewaking en de preventie van aangifteplichtige
ziekten, de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding ook door deze laatste
erkende dierenarts moet worden verzekerd. (Art. 37 Grondwet ; artt. 1,
3o en 6, §§ 1 en 2, Diergeneeskundewet ; art. 3, § 1, eerste, tweede en
derde lid, KB Diergeneeskundige Bedrijfsbegeleiding ; artt. 1, 1o en
2o en 2, § 1, eerste lid, KB Toezicht en Preventie Aangifteplichtige
Runderziekten)

(L. e.a. t. Orde

van dierenartsen)

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Gent, correctionele kamer, van 21 november 2013.
De eisers voeren in afzonderlijke memories die aan dit arrest zijn
gehecht, elk twee gelijkluidende middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. Het arrest verklaart door bevestiging van het beroepen vonnis de
strafvordering voor de telastlegging C vervallen door verjaring en de
strafvordering voor de telastlegging I3 onontvankelijk. Het verklaart
wat betreft de eiser I de feiten der telastleggingen A1, A2, B1 (voor het
medicament Estrumante), B2, D5, D8, E1, E7 en I2 niet bewezen, spreekt
hem daarvoor vrij en ontslaat hem van rechtsvervolging zonder kosten.
Het verklaart wat betreft de eiser II de feiten onder de telastleggingen
D1, D3 (enkel op 6 november 2007, 4 december 2007 en 23 januari 2008),
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D6, D8, E2, E3, E4, E6, E7, F1, G2, I1 en I2 niet bewezen, spreekt hem
daarvoor vrij en ontslaat hem van rechtsvervolging zonder kosten.
In zoverre ook tegen die beslissingen gericht, zijn de cassatieberoepen van de eisers, voor elk wat hen betreft, bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk.
Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 105 en 108
Grondwet en artikel 6, § 1 en § 2, van de wet van 28 augustus 1991 op
de uitoefening van de diergeneeskunde (hierna Diergeneeskundewet) :
het arrest oordeelt ten onrechte dat de bepalingen van artikel 3, § 1,
derde lid, en § 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 10 april
2000 houdende bepalingen betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding (hierna KB Diergeneeskundige Bedrijfsbegeleiding) rechtmatig zijn waar die bepalingen toelaten afbreuk te doen aan de vrijheid van een verantwoordelijke in de keuze van de erkende dierenarts
waarmee een overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding wordt gesloten ; anders dan waarvan de appelrechters uitgaan,
volgt uit artikel 6, § 1, Diergeneeskundewet dat de verantwoordelijke
op dat vlak een volstrekte vrijheid heeft ; dat absoluut karakter werd
tijdens de wetsgeschiedenis van de Diergeneeskundewet uitdrukkelijk bevestigd en werd ook beklemtoond door het Grondwettelijk Hof
met het arrest nr. 16/2013 van 21 februari 2013 ; de bevoegdheid die de
wetgever met artikel 6, § 2, Diergeneeskundewet aan de Koning heeft
gegeven met betrekking tot de nadere uitwerking van het regime van
de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding laat niet toe af te wijken
van de absolute keuzevrijheid van de verantwoordelijke wat betreft de
erkende dierenarts.
3. Artikel 1, 3o, Diergeneeskundewet bepaalt : “Voor de toepassing
van deze wet verstaat men onder : 3o verantwoordelijke : de eigenaar
of de houder die gewoonlijk over dieren een onmiddellijk beheer en
toezicht uitoefent”.
Artikel 6 Diergeneeskundewet bepaalt :
“§ 1. Een geschreven overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding kan worden gesloten tussen een overeenkomstig artikel 4,
vierde lid, van deze wet erkende dierenarts en een verantwoordelijke.
Een organisatie, een universitair instituut of een wetenschappelijke
instelling, erkend door de minister bevoegd voor de Volksgezondheid,
kan, hetzij vanaf het opmaken van de geschreven overeenkomst, hetzij
tijdens de uitvoering ervan, betrokken worden bij de bedrijfsbegeleiding. De geschreven overeenkomst moet door de dierenarts belast met
de bedrijfsbegeleiding worden medegedeeld aan de Gewestelijke Raad
van de Orde der dierenartsen.
§ 2. De Koning kan, na raadpleging van de Hoge raad van de Orde
der dierenartsen en van de Nationale Landbouwraad, de voorwaarden
vaststellen waaraan de verschillende vormen van diergeneeskundige
bedrijfsbegeleiding moeten voldoen, inzonderheid inzake de verschaffing
van geneesmiddelen door de dierenarts belast met de bedrijfsbegeleiding
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en het in bezit hebben evenals de toediening van die geneesmiddelen
door de verantwoordelijke.
Hij kan volgens dezelfde procedure nadere regels vaststellen op het
gebied van wederzijdse rechten en plichten van partijen.
Hij kan volgens dezelfde procedure controlemaatregelen vaststellen”.
4. Artikel 3, § 1, eerste en derde lid, KB Diergeneeskundige Bedrijfsbegeleiding bepaalt :
“Elke verantwoordelijke kan een dierenarts, erkend overeenkomstig artikel 4, vierde lid van de wet, aanwijzen als dierenarts belast
met de bedrijfsbegeleiding. De erkende dierenarts kan deze aanwijzing
weigeren. (…)
Als voor een bepaalde diersoort een geschreven overeenkomst, met
het oog op de epidemiologische bewaking en de preventie van aangifteplichtige ziekten, gesloten is tussen de verantwoordelijke en de
erkende dierenarts, dan moet de bedrijfsbegeleidingsovereenkomst
voor diezelfde diersoort met dezelfde erkende dierenarts afgesloten
worden”.
5. Artikel 1, 1o en 2o, van het koninklijk besluit van 28 februari 1999
houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en
preventie van aangifteplichtige runderziekten (hierna KB Toezicht en
Preventie Aangifteplichtige Runderziekten) bepaalt : “Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1o Verantwoordelijke : de
houder die over de runderen een tijdelijk of permanent toezicht en
beheer uitoefent ; 2o Bedrijfsdierenarts : de erkende dierenarts die
overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 door de verantwoordelijke is
aangewezen om in de geografische entiteit de reglementaire controles
en profylactische ingrepen op de runderen van het beslag uit te voeren”.
Artikel 2, § 1, eerste lid, eerste zin, KB Toezicht en Preventie Aangifteplichtige Runderziekten bepaalt : “Iedere verantwoordelijke is
verplicht een bedrijfsdierenarts aan te wijzen”.
6. Uit de tekst van artikel 6, § 1, Diergeneeskundewet en de wetsgeschiedenis ervan volgt dat de verantwoordelijke per diersoort vrij de
erkende dierenarts kiest met wie hij een geschreven overeenkomst
wenst te sluiten voor diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding.
Aan dit recht van vrije keuze zowel wat betreft het sluiten van een
overeenkomst voor diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding als wat
betreft de erkende dierenarts wordt evenwel geen afbreuk gedaan
door wat is bepaald in artikel 3, § 1, derde lid, KB Diergeneeskundige
Bedrijfsbegeleiding. De verantwoordelijke heeft immers ook de vrije
keuze van een bedrijfsdierenarts met wie een geschreven overeenkomst met het oog op de epidemiologische bewaking en de preventie
van aangifteplichtige ziekten wordt gesloten.
7. Uit de tekst van artikel 6, § 2, Diergeneeskundewet, de wetsgeschiedenis ervan en de doelstellingen van de wetgever volgt dat de
Koning op grond van het voormelde artikel 6, § 2, met artikel 3, § 1,
derde lid, KB Diergeneeskundige Bedrijfsbegeleiding, kon bepalen dat
indien de verantwoordelijke een geschreven overeenkomst wil sluiten
met een erkende dierenarts met het oog op diergeneeskundige bedrijfs-
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begeleiding en hij reeds een overeenkomst heeft gesloten met een door
hem zelf vrij gekozen erkende dierenarts die als bedrijfsdierenarts
zal meewerken aan de epidemiologische bewaking en de preventie van
aangifteplichtige ziekten, de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding
ook door deze laatste erkende dierenarts moet worden verzekerd.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Tweede middel
Eerste onderdeel
8. Het onderdeel voert schending aan van artikel 1, 5o, Diergeneeskundewet : met het oordeel dat het reeds bestaan van meer dan losse
en sporadische contacten met het bedrijf een voorwaarde is voor het
aanduiden van de erkende dierenarts die het meest geschikt is om een
overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding te sluiten,
voegt het arrest een voorwaarde toe die niet is opgenomen in de
omschrijving van het begrip diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding in
artikel 1, 5o, Diergeneeskundewet of eruit voortvloeit.
9. De appelrechters gronden het oordeel dat de koppeling van de
bedrijfsdierenarts en de bedrijfsbegeleidingsdierenarts geenszins in
strijd is met de bedoeling van de wetgever, onder meer op de overweging dat de bedrijfsdierenarts de nauwste banden heeft met het bedrijf
en de ideale persoon is om de door de wetgever beoogde preventie optimaal en daadwerkelijk te verwezenlijken, ter uitsluiting van enig
ander persoon die zonder bedrijfsdierenarts te zijn eerder losse of
sporadische contacten heeft met het bedrijf. Met die reden voegt het
arrest geen voorwaarde toe aan de omschrijving van het begrip diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding in artikel 1, 5 o, Diergeneeskundewet.
Het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het arrest en mist
bijgevolg feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
10. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1, 2o, 3, 4 en
5 KB Toezicht en Preventie Aangifteplichtige Runderziekten : met
de reden dat een bedrijfsdierenarts meer dan losse en sporadische
contacten heeft met het bedrijf van de verantwoordelijke en er zelfs
de nauwste banden mee heeft, miskent het arrest het wettelijk begrip
bedrijfsdierenarts zoals omschreven in artikel 1, 2o, KB Toezicht en
Preventie Aangifteplichtige Runderziekten en verbindt het gevolgen
aan de artikelen 3, 4 en 5 van dit besluit die er niet aan kunnen worden
verbonden.
11. Artikel 1, 2o, KB Toezicht en Preventie Aangifteplichtige Runderziekten bepaalt dat voor de toepassing van dit besluit onder bedrijfsdierenarts wordt verstaan de erkende dierenarts die overeenkomstig het
bepaalde in artikel 2 door de verantwoordelijke is aangewezen om in
de geografische entiteit de reglementaire controles en profylactische
ingrepen op de runderen van het beslag uit te voeren.
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Volgens artikel 2, § 1, tweede lid, derde zin, KB Toezicht en Preventie
Aangifteplichtige Runderziekten mag een erkende dierenarts ten
hoogste 100 overeenkomsten als bedoeld door dit besluit sluiten met
verantwoordelijken.
Artikel 3, § 1, KB Toezicht en Preventie Aangifteplichtige Runderziekten verplicht de verantwoordelijke de bedrijfsdierenarts te
ontbieden binnen 48 uren na het opnemen van een nieuw rund in het
afzonderingslokaal van zijn geografische entiteit. Artikel 4, § 1, KB
Toezicht en Preventie Aangifteplichtige Runderziekten verplicht de
verantwoordelijke van zodra hij bij één of meerdere runderen abnormale speekselen vaststelt onmiddellijk een beroep te doen op de door
hem aangewezen bedrijfsdierenarts. Artikel 5, § 1, KB Toezicht en
Preventie Aangifteplichtige Runderziekten verplicht de verantwoordelijke van zodra hij bij een rund van zijn beslag enig teken een besmettelijke ziekte waarneemt, onmiddellijk een beroep te doen op de door
hem aangewezen bedrijfsdierenarts.
12. De appelrechters gronden het oordeel dat de koppeling van de
bedrijfsdierenarts en de bedrijfsbegeleidingsdierenarts geenszins in
strijd is met de bedoeling van de wetgever, onder meer op de overweging
dat de bedrijfsdierenarts de nauwste banden heeft met het bedrijf en de
ideale persoon is om de door de wetgever beoogde preventie optimaal
en daadwerkelijk te verwezenlijken, ter uitsluiting van enig ander
persoon die zonder bedrijfsdierenarts te zijn eerder losse of sporadische contacten heeft met het bedrijf. Met die reden miskennen zij niet
het wettelijk begrip bedrijfsdierenarts zoals omschreven in artikel 1,
2o, KB Toezicht en Preventie Aangifteplichtige Runderziekten noch
verbinden zij aan de artikelen 3, 4 en 5 van dit besluit, gevolgen die er
niet aan kunnen worden verbonden.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
13. Het onderdeel voert schending aan van artikel 1, 5o, Diergeneeskundewet en artikel 1, 2o, KB Toezicht en Preventie Aangifteplichtige
Runderziekten : het arrest oordeelt impliciet maar zeker dat de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding ook veronderstelt dat de daarvoor
meest geschikte erkende dierenarts een dierenarts is die in de buurt
van het bedrijf van de verantwoordelijke woont en dat dit voor een
bedrijfsdierenarts ipso facto het geval is ; de plaats van vestiging van
de dierenarts is nochtans geen criterium bij de keuze van de erkende
dierenarts die wordt belast met de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding ; aldus miskent het arrest de begrippen diergeneeskundige
bedrijfsbegeleiding en bedrijfsdierenarts.
14. Het oordeel van het arrest dat de door artikel 3, § 1, derde lid,
KB Diergeneeskundige Bedrijfsbegeleiding gemaakte koppeling van
bedrijfsdierenarts en bedrijfsbegeleidingsdierenarts niet in strijd is
met de bedoeling van de wetgever, is in wezen gesteund op de vaststelling dat beide functies een preventieve finaliteit hebben en dat de
bedrijfsdierenarts de nauwste banden heeft met het bedrijf en d aardoor
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de ideale persoon is om de door de wetgever beoogde preventie optimaal te verwezenlijken.
De overweging met betrekking tot de vestiging van de dierenarts
betreft een overtollig motief.
Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Vierde onderdeel
15. Het onderdeel voert schending aan van artikel 1, 5o, Diergeneeskundewet : met het oordeel dat uit de gelijklopende preventieve finaliteit volgt dat de hoedanigheden van bedrijfsdierenarts en erkende
dierenarts belast met de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding aan
elkaar moeten worden gekoppeld, miskent het arrest de begrippen
diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding in de zin van artikel 1, 5o, Diergeneeskundewet en epidemiologisch toezicht in de zin van het KB
Toezicht en Preventie Aangifteplichtige Runderziekten ; de wetenschappelijke discipline van veterinaire epidemiologie valt niet samen
met het epidemiologisch toezicht zoals dit wordt geregeld door het KB
Toezicht en Preventie Aangifteplichtige Runderziekten ; de onderscheiden wettelijke verplichtingen van de bedrijfsdierenarts en de
bedrijfsbegeleidingsdierenarts laten perfect toe dat beide takenpakketten door verschillende dierenartsen worden vervuld ; gelet op de
onderscheiden finaliteit van beide functies zou een cumulverbod veel
logischer zijn.
16. Het arrest steunt de door het onderdeel bekritiseerde koppeling
niet enkel op de preventieve finaliteit van beide functies, maar ook op
het gegeven dat de bedrijfsbegeleiding zo efficiënt mogelijk dient te
worden uitgebouwd en dat de binding tussen bedrijf en bedrijfsbegeleidingsdierenarts niet los of sporadisch mag zijn.
In zoverre berust het onderdeel op een onvolledige lezing van het
arrest en mist het feitelijke grondslag.
17. Uit de omschrijving van het begrip diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding in artikel 1, 5o, Diergeneeskundewet en van de opdrachten van
de bedrijfsdierenarts ingevolge het KB Toezicht en Preventie Aangifteplichtige Runderziekten volgt dat de taken van zowel de bedrijfsbegeleidingsdierenarts als de bedrijfsdierenarts eenzelfde finaliteit
hebben, namelijk preventie. De omstandigheid dat de bedrijfsdierenarts ook een controlerende taak heeft, doet daaraan niets af.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Vijfde onderdeel
18. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 10 en 11
Grondwet : de door het arrest aanvaarde koppeling van de hoedanigheden van bedrijfsdierenarts en bedrijfsbegeleidingsdierenarts
miskent het gelijkheidsbeginsel ; het in artikel 3, § 1, derde lid, en § 3,
KB Diergeneeskundige Bedrijfsbegeleiding gehanteerde criterium van
het al dan niet gesloten hebben van een overeenkomst met een wel
bepaalde verantwoordelijke veehouder met het oog op de epidemiologische bewaking en preventie van aangifteplichtige ziekten is niet
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pertinent in het licht van de doelstelling die de wetgever nastreeft
met het regime van de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding ; elke
dierenarts is bekwaam om zich op adequate wijze te kwijten van de
taken die in het kader van de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding
worden verwacht, zoals werd erkend door het Grondwettelijk Hof met
het arrest nr. 16/2013 van 21 februari 2013.
19. In het licht van de doelstellingen van de wetgever, namelijk het
uitbouwen van een efficiënte diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding en
het vermijden van te losse of sporadische contacten tussen het bedrijf
en de gekozen dierenarts en gelet op de preventieve finaliteit van de
functies van bedrijfsdierenarts en bedrijfsbegeleidingsdierenarts, is
het criterium van het reeds gesloten hebben van een overeenkomst
met een bedrijfsdierenarts in de zin van het KB Toezicht en Preventie
Aangifteplichtige Runderziekten wel degelijk pertinent om daaraan
de hoedanigheid van bedrijfsbegeleidingsdierenarts te koppelen.
Het arrest kan dan ook wel degelijk oordelen dat die koppeling geen
miskenning van het gelijkheidsbeginsel inhoudt.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
20. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de
wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
6 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
Verstraeten (bij de balie te Brussel) en de heer Verbist.

N° 321
2o

— 6 mei 2014
(P.14.0054.N)

kamer

1o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — A anhoudingsbevel uitgevaardigd
door een Belgische gerechtelijke autoriteit. — Overlevering. — Geen
afstand van het specialiteitsbeginsel. — Vervolging of vrijheidsbene ming voor een bijkomend vóór de overlevering gepleegd feit. — Verzoek
tot toestemming aan de uitvoerende gerechtelijke autoriteit. — Vorm.
— Bevoegde autoriteit.
2 o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — A anhoudingsbevel uitgevaardigd
door een Belgische gerechtelijke autoriteit. — Overlevering. — Geen
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afstand van het specialiteitsbeginsel.

— Vervolging

voor een bijkomend

vóór de overlevering gepleegd feit in gerechtelijk onderzoek.
tot toestemming aan de uitvoerende gerechtelijke autoriteit.

— Verzoek
— Bevoegde

autoriteit.

3o OPENBAAR MINISTERIE. — Europees aanhoudingsbevel. — A anhoudingsbevel uitgevaardigd door een Belgische gerechtelijke autoriteit. — Overlevering. — Geen afstand van het specialiteitsbeginsel.
— Vervolging voor een bijkomend vóór de overlevering gepleegd feit in
gerechtelijk onderzoek. — Verzoek tot toestemming aan de uitvoerende
gerechtelijke autoriteit. — Bevoegdheid. — Grondslag.
4o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — A llerlei. — Deskundigenonderzoek. —
DNA- onderzoek. — Verslag aanvankelijk onderzoek. — Vaststelling
in het verslag van ontoereikend celmateriaal om nieuw profiel op te
stellen.
rechter.

— Doel. — Vaststelling
— A ard. — Voorwaarde.

van ontoereikend celmateriaal door de

5o DESKUNDIGENONDERZOEK. — Strafzaken. — DNA- onderzoek. —
Verslag aanvankelijk onderzoek. — Vaststelling in het verslag van
ontoereikend celmateriaal om nieuw profiel op te stellen. — Doel.
6 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
Onderzoeksverrichtingen. — Deskundigenonderzoek. — DNA- onderzoek.
— Verslag aanvankelijk onderzoek. — Vaststelling in het verslag van
ontoereikend celmateriaal om nieuw profiel op te stellen. — Doel.

1o Artikel 37, § 2, tweede lid, Wet Europees Aanhoudingsbevel vereist niet
dat in geval de procureur des Konings of de onderzoeksrechter, de overgeleverde persoon naar gelang van het geval wenst te vervolgen of van zijn
vrijheid wenst te benemen wegens een bijkomend, vóór de overlevering
gepleegd strafbaar feit dan dat waarop de overlevering betrekking heeft,
de met het bijkomende feit gelaste onderzoeksrechter steeds een Europees aanhoudingsbevel zou uitvaardigen tegen de reeds overgeleverde
verdachte ; evenmin brengt enige wettelijke of verdragsrechtelijke bepaling mee dat alleen de met dat feit gelaste onderzoeksrechter het vermelde
verzoek tot toestemming aan de uitvoerende rechterlijke autoriteit zou
kunnen richten. (Art. 37, § 2, tweede lid, Wet Europees Aanhoudingsbevel)
2o en 3o Het openbaar ministerie kan, in het kader van zijn opdracht tot
uitoefening van de strafvordering, een verzoek tot toestemming dat ertoe
strekt een reeds overgeleverde verdachte te kunnen vervolgen voor een
bijkomend vóór de overlevering gepleegd feit, richten aan de uitvoerende
rechterlijke autoriteit, ook al is het gerechtelijk onderzoek betreffende
dat feit nog niet afgesloten. (Art. 37, § 2, tweede lid, Wet Europees
Aanhoudingsbevel)
4o, 5o en 6 o De reden waarom uit het in artikel 90undecies, § 4, tweede
lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde verslag moet blijken dat de
hoeveelheid celmateriaal ontoereikend is voor het opstellen van een
nieuw DNA-profiel, bestaat erin de partijen in te lichten over de wijze
waarop het tegenonderzoek kan verricht worden ; dat verslag bindt de
rechter evenwel niet zodat deze het gebrek aan voldoende celmateriaal
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onaantastbaar kan afleiden uit alle hem regelmatig overlegde en aan
tegenspraak onderworpen gegevens  (1). (Art. 90undecies, § 4, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering)

(M. t. W. e.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 20 december 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest spreekt de eiser vrij voor de telastlegging N en spreekt
hem gedeeltelijk vrij voor de telastlegging O. Het verklaart ook de
burgerlijke rechtsvordering van de verweerster 12 niet ontvankelijk
en stelt vast dat de burgerlijke rechtsvordering van de verweerster 8
zonder voorwerp is geworden.
In zoverre tegen die beslissingen gericht, is het cassatieberoep bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk.
2. Het arrest is ten aanzien van de verweerder 13 bij verstek gewezen.
Het tegen die beslissing gerichte cassatieberoep, dat is ingesteld
tijdens de gewone termijn van verzet, is niet ontvankelijk.
Eerste middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 37, § 2, Wet Europees
Aanhoudingsbevel : het arrest oordeelt ten onrechte dat de strafvordering betreffende de feiten van de telastleggingen N en O ontvankelijk
is op grond van de buitenlandse rechterlijke beslissing die toestemming geeft om de eiser voor die feiten in België te vervolgen en die
werd gewezen op verzoek van de federale magistraat ; in een reeds
geopend gerechtelijk onderzoek staat het aan de onderzoeksrechter om
een Europees aanhoudingsbevel of het bedoelde verzoek tot toestemming uit te vaardigen, maar niet aan de vervolgende partij.
4. In zoverre het middel betrekking heeft op feiten waarvoor het
arrest de eiser vrijspreekt, is het gericht tegen een beslissing waarvoor het cassatieberoep niet ontvankelijk is en behoeft het bijgevolg
geen antwoord.
  (1) Artikel 90undecies, § 4, tweede lid, Sv. zoals van toepassing vóór de wijziging
door artikel 6 Wet 7 november 2011 (BS 30 november 2011).
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5. Artikel 37, § 2, tweede lid, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt
met betrekking tot een inverdenkinggestelde die geniet van het specialiteitsbeginsel :
“Ingeval (…) de onderzoeksrechter, de procureur des Konings of het
gerecht de overgeleverde persoon naar gelang van het geval wenst te
vervolgen, te veroordelen of van zijn vrijheid wenst te benemen wegens
een ander, voor de overlevering gepleegd strafbaar feit dan dat waarop
de overlevering betrekking heeft, moet aan de uitvoerende rechterlijke autoriteit een verzoek tot toestemming worden gericht, zulks
samen met de gegevens vermeld in artikel 2, § 4 (…)”.
6. Die bepaling vereist niet dat voor een bijkomende overlevering
zoals bedoeld, de met het bijkomende feit gelaste onderzoeksrechter
steeds een Europees aanhoudingsbevel zou uitvaardigen tegen de reeds
overgeleverde verdachte.
Evenmin brengt enige wettelijke of verdragsrechtelijke bepaling
mee dat alleen de met dat feit gelaste onderzoeksrechter het vermelde
verzoek tot toestemming aan de uitvoerende rechterlijke autoriteit
zou kunnen richten.
7. Wanneer het verzoek tot toestemming ertoe strekt een reeds overgeleverde verdachte te kunnen vervolgen voor een bijkomend feit, dan
kan het openbaar ministerie, in het kader van zijn opdracht tot uitoefening van de strafvordering, dat verzoek richten aan de uitvoerende
rechterlijke autoriteit, ook al is het gerechtelijk onderzoek betreffende dat feit nog niet afgesloten.
8. In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
9. Het arrest oordeelt dat het van de federale magistraat uitgaande
verzoek tot toestemming rechtsgeldig is, onder meer omdat :
— in dit verzoek de intentie werd uitgedrukt om in België de eiser
ook te kunnen vervolgen voor de feiten van de telastleggingen N en O ;
— het verzoek niet strekte noch geleid heeft tot de vrijheidsbeneming van de eiser, die in België was aangehouden voor andere feiten
waarvoor hij reeds was overgeleverd ;
— het feit dat de onderzoeksrechter voor die telastleggingen al was
gevat en de eiser daarvoor al in verdenking was gesteld, niet met zich
meebrachten dat het verzoek tot toestemming van de onderzoeksrechter diende uit te gaan.
Aldus is de beslissing naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
10. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149
Grondwet, artikel 90undecies, § 4, tweede lid, Wetboek van Strafvordering en de artikelen 1319 en 1320 Burgerlijk Wetboek, alsmede
miskenning van het recht op een eerlijk proces, in het bijzonder
het recht op wapengelijkheid, het recht op een eerlijke bewijsvoering, het recht op tegenspraak en de verplichting te antwoorden op
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de conclusie van de beklaagde : het arrest oordeelt ten onrechte dat
eisers voormelde rechten niet zijn miskend doordat hij niet in de
mogelijkheid is geweest een tegenonderzoek te doen uitvoeren op het
Franse DNA-staal 157986 opgenomen op een klauwhamer ; het arrest
steunt hiervoor op het oordeel dat het onwaarschijnlijk is dat er nog
een voldoende toereikende hoeveelheid menselijk celmateriaal op het
uitstrijkje aanwezig bleef om een tegenonderzoek mogelijk te maken
en dat de eiser in de mogelijkheid was een tegenonderzoek te doen
uitvoeren aan de hand van het door de eerste deskundige opgestelde
DNA-profiel van het aangetroffen spoor ; de federale magistraat heeft
geweigerd het door de eiser gevraagde tegenonderzoek uit te voeren
op het gedeelte van het spoor van het celmateriaal dat bij het aanvankelijke onderzoek niet werd gebruikt ; een tegenonderzoek aan de
hand van het door de eerste deskundige opgestelde DNA-profiel van
het aangetroffen spoor volstaat slechts indien uit het verslag van
het aanvankelijk onderzoek blijkt dat de hoeveelheid aangetroffen
menselijk celmateriaal ontoereikend is om een nieuw DNA-profiel op
te stellen ; het arrest stelt echter niet vast dat die omstandigheid
blijkt uit het verslag van het aanvankelijk onderzoek, maar steunt
daarvoor op een eigen vermoeden van waarschijnlijkheid ; bovendien was het oorspronkelijke staal niet overgebracht en neergelegd,
zodat de eiser op dit staal geen tegenonderzoek kon laten uitvoeren ;
minstens miskent het arrest de bewijskracht van het verslag van
het oorspronkelijk onderzoek, nu uit dit verslag niet blijkt dat de
hoeveelheid celmateriaal onvoldoende is voor het opstellen van een
nieuw DNA-profiel.
11. In zoverre het middel opkomt tegen het optreden van de federale
magistraat en niet tegen het arrest, is het niet ontvankelijk.
12. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet
dat het oorspronkelijke DNA-staal niet werd overgebracht en ter
griffie neergelegd.
In zoverre het middel verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het Hof geen bevoegdheid heeft, is het evenmin ontvankelijk.
13. Het arrest geeft geen uitlegging van het verslag van het
oorspronkelijk onderzoek en kan bijgevolg de bewijskracht ervan niet
miskennen.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
14. Artikel 90undecies, § 4, tweede lid, Wetboek van Strafvordering,
zoals hier van toepassing, bepaalt dat, indien uit het verslag van
het aanvankelijk onderzoek blijkt dat de hoeveelheid aangetroffen
menselijk celmateriaal ontoereikend is om een nieuw DNA-profiel op
te stellen, het tegenonderzoek verricht wordt aan de hand van nieuw
celmateriaal afgenomen van de betrokkene en aan de hand van het
door de eerste deskundige opgestelde DNA-profiel van het aangetroffen
spoor.
15. De reden waarom uit het bedoelde verslag moet blijken dat de
hoeveelheid celmateriaal ontoereikend is voor het opstellen van een
nieuw DNA-profiel, bestaat erin de partijen in te lichten over de wijze
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waarop het tegenonderzoek kan verricht worden. Dat verslag bindt de
rechter evenwel niet. Deze kan het gebrek aan voldoende celmateriaal
afleiden uit alle hem regelmatig overlegde en aan tegenspraak onderworpen gegevens en hij oordeelt daarover onaantastbaar.
16. Artikel 90undecies, § 4, tweede lid, Wetboek van Strafvordering
bepaalt zelf de methode van tegenonderzoek in geval het celmateriaal ontoereikend is voor het opstellen van een nieuw DNA-profiel.
De omstandigheid dat een beklaagde het tegenonderzoek kan doen
verrichten met toepassing van die methode, heeft niet de schending
van die bepaling of de miskenning van de in het middel vermelde
rechten tot gevolg.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
17. Het arrest oordeelt dat :
— het onwaarschijnlijk is dat er nog een voldoende toereikende
hoeveelheid menselijk celmateriaal op het uitstrijkje aanwezig bleef
om een tegenexpertise mogelijk te maken ;
— de eiser de mogelijkheid had een tegenonderzoek te doen uitvoeren
aan de hand van het door de eerste deskundige opgestelde DNA-profiel
van het aangetroffen spoor en hij heeft nagelaten dit te doen.
Op grond van die redenen oordeelt het arrest dat de onmogelijkheid
voor de eiser om een tegenonderzoek te doen uitvoeren op grond van
een nieuw DNA-profiel niet meebrengt dat zijn recht op een eerlijk
proces en zijn recht van verdediging zijn miskend. Aldus beantwoordt
het arrest eisers verweer en is de beslissing regelmatig met redenen
omkleed en naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
6 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Vandermeersch (bij de balie te Kortrijk) en de heer Gillis (bij de balie te Gent).
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N° 322
2o
1o WRAKING. — A ard

— 6 mei 2014
(P.14.0654.N)

kamer

van de procedure.

— Begrip. — Grens

2  CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld. — Strafvordering. —
A llerlei. — Wraking. — A ard van de procedure. — Begrip. — Grens.
o

1o en 2o Artikel 838, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek beoogt voor de rechter
die over de wraking uitspraak moet doen een tegensprekelijke procedure
te organiseren zowel ten aanzien van de wrakende partij als ten aanzien
van de overige partijen in het hoofdgeding welke behoorlijk dienen te
worden opgeroepen en die het recht hebben om voor de rechter die over
het wrakingsverzoek uitspraak doet op de terechtzitting mondeling
of door geschriften opmerkingen te maken over de in de wrakingakte
aangevoerde middelen, over de antwoorden van de gewraakte magistraat
onderaan de wrakingsakte en over de conclusie van het openbaar ministerie ; uit die bepaling volgt evenwel niet dat niet-wrakende partijen,
inverdenkinggestelden in de procedure te gronde, cassatieberoep kunnen
instellen tegen de beslissing waarbij het wrakingsverzoek van een andere
inverdenkinggestelde wordt afgewezen.

(A. e.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Antwerpen, eerste burgerlijke kamer, van 10 maart 2014.
De eiser I voert in een memorie grieven aan.
De eisers II voeren geen middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van de memorie van de eiser I
1. Niet-ontvankelijk op grond van artikel 420bis, eerste lid, Wetboek
van Strafvordering is de memorie tot staving van een cassatieberoep
in strafzaken die minder dan acht vrije dagen vóór de rechtszitting
wordt ingediend.
De memorie van de eiser I werd neergelegd ter griffie van het Hof op
maandag 28 april 2014, dit is buiten de door artikel 420bis, eerste lid,
Wetboek van Strafvordering bedoelde termijn.
De memorie is niet ontvankelijk.
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Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen II
2. Artikel 838, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt : “Over de
wraking wordt binnen acht dagen in laatste aanleg uitspraak gedaan
door de rechtbank van eerste aanleg, door het hof van beroep, door het
arbeidshof of door het Hof van Cassatie, naar gelang van het geval, op
conclusie van het openbaar ministerie, nadat de partijen behoorlijk
zijn opgeroepen om hun opmerkingen te horen”.
3. Die bepaling beoogt voor de rechter die over de wraking uitspraak
moet doen een tegensprekelijke procedure te organiseren zowel ten
aanzien van de wrakende partij als ten aanzien van de overige partijen
in het hoofdgeding welke behoorlijk dienen te worden opgeroepen. Al die
partijen hebben het recht om voor de rechter die over het wrakingsverzoek uitspraak doet op de terechtzitting mondeling of door geschriften
opmerkingen te maken over de in de wrakingakte aangevoerde
middelen, over de antwoorden van de gewraakte magistraat onderaan
de wrakingsakte en over de conclusie van het openbaar ministerie.
Uit die bepaling volgt evenwel niet dat niet-wrakende partijen, inverdenkinggestelden in de procedure te gronde, cassatieberoep kunnen
instellen tegen de beslissing waarbij het wrakingsverzoek van een
andere inverdenkinggestelde wordt afgewezen.
Het cassatieberoep van de eisers II is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
6 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mary
(bij de balie te Brussel) en de heer Rieder (bij de balie te Gent).

N° 323
2o

— 7 mei 2014
(P.14.0248.F)

kamer

1o VOORRECHT VAN RECHTSMACHT. — Leden van een Gemeenschaps- of
Gewestregering. — Strafrechtelijke verantwoordelijkheid. — Voorwaarden.
2 o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — A rtikel 125.
— Leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering. — Strafrechtelijke
verantwoordelijkheid. — Voorrecht van rechtsmacht. — Voorwaarden.
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1o en 2o Artikel 125 van de Grondwet en de artikelen 2 en 3 van de bijzondere
wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering, maken een
onderscheid tussen misdrijven die in dan wel buiten de uitoefening van
hun ambt zijn gepleegd ; de Grondwetgever en de wetgever hebben niet de
persoon van de minister maar het ministerieel ambt willen beschermen
en, meer nog dan het ambt, de gehele regering, als instelling ; aangezien het in het gedrang brengen van de ministeriële verantwoordelijkheid is onderworpen aan voorwaarden die rechtstreeks met die doelstelling verband houden, zoals voor elke van het gemeen recht afwijkende
regeling, dienen die voorwaarden beperkend te worden uitgelegd  (1).
(Art. 125, Grondwet ; artt. 2 en 3, Bijzondere Wet 25 juni 1998)

(V. e.a.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 december 2013.
De eerste eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
A. Cassatieberoep van J.-Cl. V. C.
Middel
Ingevolge eisers aanhangigmaking van de zaak met toepassing van
de artikelen 136, 235 en 235bis Wetboek van Strafvordering bij de kamer
van inbeschuldigingstelling, verklaart het arrest dat de strafvordering regelmatig is ingesteld. Het beslist dat de feiten die de eiser ten
laste zijn gelegd, gesteld dat ze bewezen zouden zijn, niet in de uitoefening van zijn ambt van minister-president van het Waalse Gewest
werden gepleegd en dat de strafvordering tegen hem werd ingesteld
nadat hij dat ambt uitoefende.
Het middel voert de schending aan van de artikelen 103 en 125
Grondwet en de artikelen 2 en 3 van de bijzondere wet van 25 juni 1998
tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leden
van een Gemeenschaps- of Gewestregering.
In zoverre het middel een schending aanvoert van artikel 103
Grondwet, dat betrekking heeft op de ministers van de Federale regering, faalt het naar recht.
  (1) E. Liekendael, “Contribution mineure à une réflexion sur un problème majeur :
la responsabilité pénale des ministres fédéraux”, rede uitgesproken door de procureurgeneraal bij het Hof van Cassatie op de plechtige openingszitting van 1 september
1998, Brussel, Bruylant, 1998, 5, en RDPC 1998, 940-941.
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Artikel 125 van de Grondwet en de artikelen 2 en 3 van de voormelde
bijzondere wet regelen de berechting van de leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering. Daartoe maken ze een onderscheid tussen
misdrijven die in dan wel buiten de uitoefening van hun ambt zijn
gepleegd.
Het middel verwijt het arrest dat het het begrip uitoefening van het
ambt van minister te eng interpreteert. Het voert aan dat de activiteit van een minister verder reikt dan zijn louter regelgevende of
wetgevende taak en met name een vertegenwoordigende opdracht en
beheersopdracht en zelfs het nemen van zuiver politieke beslissingen
omvat. Volgens de eiser moet de minister aldus van de specifieke regeling van strafrechtelijke verantwoordelijkheid genieten telkens hij
tussenbeide komt in het beheer en het bestuur van de Staat.
De grondwetgever en de wetgever hebben niet de persoon van de
minister maar het ministerieel ambt willen beschermen en, meer nog
dan het ambt, de gehele regering als instelling. Het in het gedrang
brengen van de ministeriële verantwoordelijkheid is aan voorwaarden
onderworpen die rechtstreeks met die doelstelling verband houden.
Zoals voor elke van het gemeen recht afwijkende regeling dienen die
voorwaarden strikt te worden uitgelegd.
De rechter beoordeelt in feite of de misdrijven al dan niet in de uitoefening van het ministerieel ambt zijn gepleegd. Het Hof is niet bevoegd
om de door het middel aangevoerde feitelijke gegevens te onderzoeken.
Het vermag alleen na te gaan of de conclusie die de rechter uit zijn
vaststellingen trekt, het begrip uitoefening van het ministerieel ambt
in de zin van de voormelde grondwettelijke bepaling en wetsbepaling
niet miskent.
Met overneming van de redenen van de vordering van het openbaar
ministerie stelt het arrest met name vast dat bij de onderzoeksrechter
feiten van valsheid en verduistering aanhangig waren gemaakt,
gepleegd door mede in verdenking gestelde ambtenaren, en vervolgens
feiten van corruptie van laatstgenoemden, bij de toekenning van een
overheidsopdracht door de stad waarvan de eiser gemeenteraadslid
was. Het arrest vermeldt ook dat het gerechtelijk onderzoek eveneens
betrekking heeft op onregelmatigheden bij de betaling van een van de
aanbestedende overheid gevorderde vergoeding met betrekking tot de
uitvoering van die opdracht. Met overneming van de redenen van die
vordering heeft het hof van beroep voorts verwezen naar het optreden
van de eiser die, ofschoon hij vaak als minister-president werd vermeld,
met name zijn hoogste ambtstitel, destijds ook gemeenteraadslid en
voorzitter van een politieke vereniging van de betreffende stad was. De
appelrechters hebben ten slotte, in navolging van het openbaar ministerie, vastgesteld dat noch het Waalse Gewest noch de Waalse Regering in het litigieuze dossier zijn tussengekomen.
De kamer van inbeschuldigingstelling, die aldus heeft geoordeeld dat
de ten laste gelegde feiten, gesteld dat ze bewezen zijn, voortvloeien
uit het bijkomend door de eiser uitgeoefende gemeentelijk mandaat,
verantwoordt haar beslissing naar recht dat laatstgenoemde te dezen
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nooit ervan werd verdacht enig strafbaar feit te hebben gepleegd in
zijn hoedanigheid van minister en dat het hem betreffende gerechtelijk onderzoek bijgevolg regelmatig was.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
B. Cassatieberoepen van F. L. en van de naamloze vennootschap
Sodexho België
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
7 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten :
P. Chomé (bij de balie te Brussel), de heer A. Chomé (bij de balie te
Brussel) en de heer Rizzo (bij de balie te Brussel).

N° 324
2o

— 7 mei 2014
(P.14.0557.F)

kamer

1o UITLEVERING. — Overeenkomst
Koninkrijk M arokko betreffende
idem ”. — Toepassing.

tussen het

Koninkrijk België en het
— Beginsel “non bis in

uitlevering.

2 o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Strafzaken. — A lgemeen
rechtsbeginsel “non bis in idem ”. — Uitlevering. — Overeenkomst tussen
het Koninkrijk België en het Koninkrijk M arokko betreffende uitleve ring. — Toepassing.
3o UITLEVERING. — Uitlevering gevraagd aan België. — Buitenlands
bevel tot aanhouding. — Exequatur. — Onderzoeksgerechten. — Toezicht
op de wettelijke en verdragsrechtelijke bepalingen.
4o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Uitlevering gevraagd aan België. —
Buitenlands bevel tot aanhouding. — Exequatur. — Toezicht op de wette lijke en verdragsrechtelijke bepalingen.
5o UITLEVERING. — Uitlevering gevraagd aan België. — Voorwaarden.
— Ernstige risico’s op flagrante rechtsweigering, foltering of onmen-
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— Buitenlands bevel
— Exequatur. — Onderzoeksgerechten. — Toezicht op de
Draagwijdte.

1109
tot aanhouding.
voorwaarden.

—

6 o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Uitlevering gevraagd aan België. —
Buitenlands bevel tot aanhouding. — Exequatur. — Toezicht op de voorwaarden. — E rnstige risico’s op flagrante rechtsweigering, foltering of
onmenselijke en onterende behandeling. — Draagwijdte van het toezicht.

1o en 2o De uitlevering kan worden geweigerd wanneer de gezochte persoon
door de autoriteiten van een derde Staat is berecht wegens het feit of de
feiten op grond waarvan de uitlevering wordt gevraagd ; wanneer die
facultatieve weigeringsgrond door de internationaal gezochte persoon
wordt aangevoerd, dient de rechter de omstandigheden te vermelden
eigen aan de zaak die, naar zijn oordeel, al dan niet verantwoorden dat
het bevel tot aanhouding uitvoerbaar wordt verklaard dat met het oog op
uitlevering is verleend  (1). (Art. 7, derde lid, Overeenkomst van 7 juli
1997 tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende uitlevering)
3o en 4o Wanneer de onderzoeksgerechten, in het geval van een verzoek
tot uitlevering, uitspraak doen over de uitvoerbaarheid van een door de
buitenlandse overheid verleend bevel tot aanhouding of een gelijkwaardige titel, gaan zij met eerbiediging van het recht van verdediging na of
de overgelegde titel aan de wettelijke en verdragsrechtelijke vereisten
inzake overlevering voldoet  (2).
5o en 6 o Artikel 2bis, tweede lid, Uitleveringswet 1874, ingevoegd bij
artikel 4 van de wet van 15 mei 2007, krachtens welk geen uitlevering kan
worden toegestaan wanneer er ernstige risico’s bestaan dat de persoon,
indien hij wordt uitgeleverd, in de verzoekende Staat wordt onderworpen
aan flagrante rechtsweigering, foltering of onmenselijke en onterende
behandeling, voert een algemene uitleveringsvoorwaarde in waarop
de onderzoeksgerechten toezicht uitoefenen ; bij wijze van dat toezicht
dienen ze zich dus ten minste ervan te vergewissen dat er geen ernstige
en duidelijke reden bestaat die het onmogelijk maakt aan die voorwaarde
te voldoen  (3).

(M.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 maart 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
  (1) Zie Cass. 15 juni 2010, AR P.10.0653.N, AC 2010, nr. 428.
  (2) Cass. 28 mei 2008, AR P.08.0680.F, AC 2008, nr. 327, met concl. van advocaat-generaal Vandermeersch in Pas.
  (3) Cass. 28 mei 2008, op. cit.
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Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste middel
Het middel voert schending aan van artikel 5.3 en 5.4 EVRM en
artikel 7, derde lid, van de Overeenkomst van 7 juli 1997 tussen het
Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende uitlevering, alsook miskenning van het beginsel non bis in idem. De eiser, die
erop wijst dat hij reeds in Spanje werd berecht voor de feiten die aan
het tegen hem uitgevaardigde internationaal aanhoudingsbevel ten
gronde liggen, voert aan dat het arrest de feitelijke omstandigheden
niet vermeldt die verantwoorden waarom het voormelde beginsel niet
wordt toegepast.
Krachtens artikel 7, derde lid, van die Overeenkomst, kan de uitlevering worden geweigerd wanneer de gezochte persoon door de autoriteiten van een derde Staat is berecht wegens het feit of de feiten op
grond waarvan de uitlevering wordt gevraagd.
Wanneer die facultatieve weigeringsgrond wordt aangevoerd door
de internationaal gezochte persoon, dient de rechter de omstandigheden te vermelden eigen aan de zaak die, naar zijn oordeel, al dan
niet verantwoorden dat het bevel tot aanhouding uitvoerbaar wordt
verklaard dat met het oog op uitlevering is verleend.
Met eigen redenen en met overneming van de redenen van de aanvullende vordering van het openbaar ministerie, zet het arrest uiteen
dat de beslissing van het Spaanse gerecht neerkomt op een voorlopige
buitenvervolgingstelling, die in substantie gegrond is op het gebrek
aan voldoende aanwijzingen. Het voegt daaraan toe dat, aangezien
de Spaanse Staat zijn onderdanen niet uitlevert, die beslissing werd
genomen onverminderd de voortzetting van de in Marokko geopende
gerechtelijke procedure.
Met die overwegingen verantwoordt de kamer van inbeschuldigingstelling naar recht haar beslissing om de door de eiser aangevoerde
weigeringsgrond af te wijzen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het middel voert schending aan van artikel 5.3 en 5.4 EVRM en
artikel 2bis, tweede lid, Uitleveringswet 1874. De eiser beweert dat
hij in werkelijkheid wordt vervolgd voor feiten die onder terrorisme
vallen, zodat de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling
afbreuk doet aan de fundamentele rechten bedoeld in die laatste bepaling.
Wanneer de onderzoeksgerechten, in het geval van een verzoek tot
uitlevering, uitspraak doen over de uitvoerbaarheid van een door de
buitenlandse overheid verleend bevel tot aanhouding of een gelijk-
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waardige titel, gaan zij met eerbiediging van het recht van verdediging na of de overgelegde titel aan de wettelijke en verdragsrechtelijke vereisten inzake uitlevering voldoet.
Krachtens artikel 2bis, tweede lid, van de voormelde wet kan geen
uitlevering worden toegestaan wanneer er ernstige risico’s bestaan
dat de persoon, indien hij wordt uitgeleverd, in de verzoekende Staat
wordt onderworpen aan flagrante rechtsweigering, foltering of onmenselijke en onterende behandeling.
Die bepaling voert een algemene uitleveringsvoorwaarde in waarop
de onderzoeksgerechten toezicht uitoefenen. Zij dienen zich dus, bij
wijze van dat toezicht, ten minste ervan te vergewissen dat er geen
ernstige en duidelijke reden bestaat die het onmogelijk maakt aan de
voormelde voorwaarde te voldoen.
Het arrest oordeelt dat er geen ernstige redenen bestaan om aan
te nemen dat één van de in artikel 2bis, tweede lid, bepaalde risico’s
aanwezig is.
Tot staving van die beslissing vermeldt het arrest, met eigen redenen
en met overneming van de redenen van de aanvullende vordering van
het openbaar ministerie, dat de uitlevering, in tegenstelling tot wat
de eiser beweert, niet voor een terroristisch misdrijf wordt gevraagd
en dat de vervolging niet door godsdienst is ingegeven, aangezien de
feiten niet onder lidmaatschap van een fanatieke islamistische groepering vallen maar de telastleggingen moord en hinderlaag opleveren.
De appelrechters hebben voorts geoordeeld dat de eiser door het specialiteitsbeginsel wordt beschermd. Ze vermelden ook dat het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens niet had verklaard dat de algemene
toestand in Marokko ernstig genoeg was om daaruit te besluiten dat
de uitlevering van personen, ongeacht hun nationaliteit, op zich een
schending van artikel 3 van de Overeenkomst zou zijn. Ze vermelden
voorts dat uit geen enkel feitelijk gegeven van de zaak blijkt dat er
te dezen een ernstig risico zou bestaan dat de eiser of derden zouden
worden gefolterd teneinde belastend bewijsmateriaal tegen hem te
verkrijgen. Ten slotte, volgens het arrest, blijkt uit het verzoek tot
uitlevering niet dat de verdachtmakingen tegen de eiser zijn ingegeven
door bekentenissen van eventuele mededaders, waarvan men zich kan
afvragen hoe ze werden verkregen.
In zoverre het middel opkomt tegen die feitelijke beoordeling of in
zoverre het onderzoek ervan het nazicht van feitelijke gegevens vereist,
waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Het is evenmin ontvankelijk in zoverre het aanvoert dat de appelrechters, aangezien Marokko geen partij is bij het Europees Uitleveringsverdrag, hun beslissing niet naar recht op het specialiteitsbeginsel
van artikel 14 van dat Verdrag hebben kunnen gronden. Een vergissing in de vermelding van de wettekst kan immers niet tot cassatie
leiden en de verplichting om bij uitlevering aan de Marokkaanse Staat
het specialiteitsbeginsel te eerbiedigen is opgenomen in artikel 12 van
de Overeenkomst van 7 juli 1997 tussen het Koninkrijk België en het
Koninkrijk Marokko betreffende uitlevering.
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Met de voormelde overwegingen verantwoordt de kamer van inbeschuldigingstelling haar beslissing naar recht dat er geen ernstige en
duidelijke reden bestond om de weigeringsgrond tot uitlevering van de
eiser aan te nemen.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
7 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, eerste voorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Marchand (bij
de balie te Brussel).

N° 325
— 7 mei 2014
(P.14.0728.F)

2o

kamer

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — T enuitvoerlegging van een Euro pees aanhoudingsbevel van een andere L idstaat. — R aadkamer — T ermijn
om uitspraak te doen. — P ersoon aangehouden om een andere reden. —
A anvang van de termijn.

De raadkamer moet binnen vijftien dagen, te rekenen van de aanhouding,
uitspraak doen over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel en, ingeval ze dat niet binnen die termijn doet, gelast de
onderzoeksrechter de invrijheidstelling van de persoon tegen wie het is
uitgevaardigd ; wanneer de betrokkene reeds eerder in een andere zaak is
aangehouden, gaat de termijn van vijftien dagen pas in vanaf de dag van
de betekening van dat bevel  (1). (Artt. 9, 10 en 16, §§ 1 en 5, Wet Europees
Aanhoudingsbevel)

(G.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest — nummer COR/467 —
van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling,
van 24 april 2014.
  (1) Zie Cass. 6 januari 2010, AR P.09.1879, AC 2009, nr. 8.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
A. Verzoek tot samenvoeging
De eiser vordert de voeging van de hem betreffende dossiers P.14.0727.F
en P.14.0728.F, waarvan het onderzoek op dezelfde rechtszitting van het
Hof is vastgesteld.
In de eerste zaak neemt het Hof kennis van een cassatieberoep tegen
een arrest dat het hoger beroep niet-gegrond verklaart dat is ingesteld
tegen de beschikking die het Europees aanhoudingsbevel dat tegen de
eiser is uitgevaardigd door de onderzoeksrechter van de rechtbank te
Luxemburg, uitvoerbaar verklaart.
In de tweede zaak is het cassatieberoep gericht tegen een arrest dat
het hoger beroep niet-gegrond verklaart dat de eiser heeft ingesteld
tegen de beschikking waarbij zijn met toepassing van artikel 20, § 3,
Wet Europees Aanhoudingsbevel ingediende verzoek tot invrijheidstelling wordt verworpen.
Aangezien dat twee rechtsplegingen zijn die de wet op verschillende
wijze regelt en waarbij de persoon tegen wie het bevel is uitgevaardigd dezelfde vrijheid van verdediging geniet, is er geen grond om de
gevraagde voeging te bevelen.
B. Cassatieberoep
Eerste twee middelen samen
De middelen voeren aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling,
door de hechtenis van de eiser te handhaven ofschoon de beslissing van
de raadkamer die over de tenuitvoerlegging van dat Europees aanhoudingsbevel uitspraak doet, meer dan vijftien dagen na zijn aanhouding
is gewezen, met name artikel 16, § 1 en § 5, Wet Europees Aanhoudingsbevel heeft geschonden.
Uit die bepalingen volgt dat de raadkamer binnen vijftien dagen, te
rekenen van de aanhouding, uitspraak moet doen over de tenuitvoerlegging van het bevel en dat, ingeval ze dat niet binnen die termijn doet,
de onderzoeksrechter de invrijheidstelling van de betrokkene gelast.
Wie reeds om een andere reden is aangehouden, kan niet van zijn vrijheid worden beroofd, zodat de aanhouding van een dergelijke persoon
overbodig is.
Artikel 12 Grondwet en artikel 5 EVRM verplichten de politie niet
om iemand van zijn vrijheid te beroven die reeds om een andere reden
is aangehouden.
Krachtens artikel 10 Wet Europees Aanhoudingsbevel is de aanhouding, in de zin van de voormelde bepalingen, die welke steunt op de
signalering die conform de Overeenkomst ter uitvoering van het
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Schengenakkoord bedoeld in artikel 9 is verricht of die na de betekening van het Europees aanhoudingsbevel wordt verricht.
Daaruit volgt dat wanneer iemand reeds eerder in een andere zaak
is aangehouden, de termijn van vijftien dagen bedoeld in artikel 16, § 1
pas begint te lopen vanaf de dag van de betekening van dat bevel.
De middelen, die van een andere rechtsopvatting uitgaan, falen naar
recht.
Derde middel
De eiser heeft de onderzoeksrechter gevraagd om in vrijheid te
worden gesteld, op grond dat de raadkamer niet binnen vijftien dagen,
te rekenen van zijn aanhouding, uitspraak had gedaan over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel. Het middel, dat de
schending aanvoert van artikel 5 EVRM, voert aan dat de rechtzoekende tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd,
ondanks de bewoordingen van artikel 16, § 5, Wet Europees Aanhoudingsbevel, nog steeds over een daadwerkelijk rechtsmiddel moet
kunnen beschikken tegen de beslissing van de onderzoeksrechter om
zijn invrijheidstelling te weigeren.
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft beslist dat de hechtenis van de eiser niet onwettig was, aangezien ze heeft geoordeeld dat
de raadkamer, overeenkomstig artikel 16, § 1, binnen vijftien dagen
uitspraak had gedaan over de beschikking van de onderzoeksrechter,
waaraan geen aanhouding moest voorafgaan omdat de eiser om een
andere reden was aangehouden.
Met die overweging hebben de appelrechters te kennen gegeven dat
ze de regelmatigheid van de hechtenis van de eiser hadden onderzocht.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
In zoverre het middel opkomt tegen de overweging dat de onderzoeksgerechten niet bevoegd zijn om uitspraak te doen over een eventuele
niet-naleving van de in artikel 16, § 1, bedoelde termijn, is het gericht
tegen een overtollige reden van het arrest en is het dus niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
7 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder De Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de
heer Cohen (bij de balie te Brussel-Parijs).
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N° 326
1o

— 8 mei 2014
(C.13.0022.N)

kamer

1o KOOP. — Gebrek. — Niet als koopvernietigend gebrek opgenomen gebrek.
— Vordering tot vrijwaring. — Gevolg.
2 o BEDROG OMTRENT DE VERKOCHTE ZAAK. — Gebrek. — Niet als
koopvernietigend gebrek opgenomen gebrek. — Bedrieglijke verzwijging.
— Vordering tot vernietiging van de koopovereenkomst. — Gevolg.

1o en 2o De bepaling dat een gebrek dat niet als koopvernietigend gebrek
is opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 december
1987 geen aanleiding kan geven tot een vordering tot vrijwaring op
grond van artikel 1641 Burgerlijk Wetboek , staat niet eraan in de weg
dat zulk gebrek aanleiding geeft tot een vordering tot vernietiging van
de koopovereenkomst wegens een bedrieglijke verzwijging van dit gebrek
op grond van artikel 1116 Burgerlijk Wetboek  (1). (Artt. 1116 en 1641 BW ;
art. 1 Wet koopvernietigende gebreken)

(D. t. D.)
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem :
I. Situering
1. De betwisting betreft de verkoop door eiseres aan verweerder van
een paard waarbij achteraf de neurologische stoornis ataxie werd vastgesteld, op basis waarvan de verkoop door de bestreden beslissing werd
vernietigd, en eiseres tot vergoeding van de schade werd veroordeeld.
2. Tegen deze beslissing voert eiseres een enig middel tot cassatie
aan dat op twee onderdelen berust.
II. Bespreking van het middel
.........................................................
2. In het tweede onderdeel voert eiseres de schending aan van artikel 1
van de Wet van 25 augustus 1885 die de wetgeving betreffende de koopvernietigende gebreken herziet (BS 28 aug. 1885) en van artikel 1 van het
KB van 24 december 1987 betreffende de koopvernietigende gebreken bij
de verkoop of ruiling van huisdieren (in de versie na wijziging bij KB
van 4 juli 2004 en zoals van kracht tot 9 juni 2007).
2.1 Artikel 1 van voormelde wet bepaalt duidelijk dat alleen de
gebreken die voorkomen in de lijst van koopvernietigende gebreken —
vastgesteld bij KB van 24 december 1987 (BS 14 januari 1988) — aanleiding
kunnen geven tot een vordering tot vrijwaring jegens de verkoper op
basis van artikel 1641 Burgerlijk Wetboek. A contratrio, kan een gebrek
dat niet is opgenomen in de lijst van koopvernietigende gebreken geen
aanleiding geven tot zulke vordering  (2). Er wordt in dat kader echter
  (1) Zie concl. OM.
  (2) F. Vranken, Koop en ruil van dieren. Vrijwaring en aansprakelijkheid, APR,
Gent, Story-Scientia, 1979, 178, nr. 276.
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uitsluitend gesproken over een uitsluiting van een vordering tot vrijwaring op grond van artikel 1641 Burgerlijk Wetboek. Over een uitsluiting van een vordering tot vernietiging wegens bedrog op basis van
artikel 1116 Burgerlijk Wetboek spreekt de wetgever evenwel niet.
2.2. De redenering van eiseres dat een gebrek dat niet is opgenomen in
de lijst van koopvernietigende gebreken volgens de wet geen verborgen
gebrek uitmaakt, maar een zichtbaar gebrek is dat niet bedrieglijk
kan worden verzwegen, lijkt mij dan ook niet correct. De wet zegt
enkel dat een gebrek dat niet is opgenomen in de lijst van koopvernietigende gebreken geen aanleiding kan geven tot een vordering tot
vrijwaring op grond van verborgen gebreken (art. 1641 BW). Zulke
vordering zal weliswaar niet ontvankelijk zijn, maar de uitsluiting
uit de lijst van koopvernietigende gebreken heeft daarentegen niet als
gevolg dat het gebrek daardoor automatisch zichtbaar wordt en dus
niet langer kan worden verzwegen (zie ook de bestreden beslissing,
folio 622, eerste alinea onder punt b). Een gebrek dat is uitgesloten uit
de lijst van koopvernietigende gebreken lijkt mij in die context dus
nog steeds vatbaar voor een bedrieglijke verzwijging en kan aldus m.i.
nog steeds aanleiding geven tot een vordering wegens bedrog op basis
van artikel 1116 Burgerlijk Wetboek.
2.3. Het tweede onderdeel lijkt mij derhalve te falen naar recht.
III. Conclusie : Verwerping.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Veurne van 6 september 2012.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 10 maart 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
.........................................................
Tweede onderdeel
4. Artikel 1 van de Wet van 25 augustus 1885 tot herziening van de
wetgeving betreffende de koopvernietigende gebreken bepaalt dat bij
de verkopingen of ruilingen van paarden, ezels, muilezels en andere
huisdieren die tot het schapen-, runder- of varkensras behoren, de
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ziekten of gebreken die door de regering vastgesteld worden, met de
beperkingen en de voorwaarden die zij aangewezen acht, voor koopvernietigende gebreken gehouden worden en dat alleen zij aanleiding
zullen geven tot de vordering voorzien bij artikel 1641 Burgerlijk
Wetboek.
Artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 24 december 1987 betreffende de koopvernietigende gebreken bij de verkoop of ruiling van
huisdieren, in de versie na de wijziging bij Koninklijk Besluit van
4 juli 2004 en zoals van kracht tot 9 juni 2007, bepaalt dat enkel de
volgende ziekten of gebreken als koopvernietigende gebreken worden
beschouwd : 1o bij paard, ezel, muilezel of muildier : malleus, chronische intermitterende kreupelheid.
5. Krachtens artikel 1 van de Wet van 25 augustus 1885 kan een gebrek
dat niet als koopvernietigend gebrek is opgenomen in artikel 1 van het
Koninklijk Besluit van 24 december 1987 geen aanleiding geven tot een
vordering tot vrijwaring op grond van artikel 1641 Burgerlijk Wetboek.
Deze bepaling staat niet eraan in de weg dat zulk gebrek aanleiding geeft tot een vordering tot vernietiging van de koopovereenkomst wegens bedrieglijke verzwijging van het gebrek op grond van
artikel 1116 Burgerlijk Wetboek.
6. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat een gebrek dat niet als koopvernietigend gebrek is opgenomen in artikel 1 van het Koninklijk Besluit
van 24 december 1987, geen grond kan vormen voor een vordering tot
vernietiging wegens een bedrieglijke verzwijging van dit gebrek, faalt
naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
8 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 327
1o

— 8 mei 2014
(C.13.0153.N)

kamer

1o VORDERING IN RECHTE. — Belasting. — Grondslag. — Door het
Grondwettelijk Hof vernietigde bepaling. — Onverschuldigde betaling.
— Termijn.
2 o BELASTING. — Grondslag. — Door het Grondwettelijk Hof vernietigde
bepaling. — Onverschuldigde betaling. — Vordering in rechte. —T ermijn.

1o en 2o De belastingplichtige die een belasting heeft betaald die haar
grondslag vindt in een door het Grondwettelijk Hof vernietigde bepaling,
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dient de vordering op grond van onverschuldigde betaling in te stellen
binnen zes maanden na de bekendmaking van het arrest van het Grondwettelijk Hof  (1). (Art. 8 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)

(Gemeente Wemmel t. OVAM)
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem :
1. Situering
1. Het geschil betreft milieuheffingen voor het ophalen van in het
Vlaams Gewest geproduceerde afvalstoffen die naar een ander gewest
worden overgebracht om er verwerkt te worden.
2. Eiseres vordert de terugbetaling van de inzake door haar betaalde
milieuheffingen m.b.t. de dienstjaren 1990 t.e.m. 1996.
3. Het bestreden arrest verwerpt haar vordering en de daaraan gekoppelde vraagstelling aan het Grondwettelijk Hof.
4. Tegen deze beslissing voert eiseres een enig middel tot cassatie
aan dat op drie onderdelen berust.
II. Bespreking

van het middel

1. Het eerste onderdeel verwijt het bestreden arrest de vordering van
eiseres tot terugbetaling van de milieuheffingen van 1995 en 1996 te
hebben verworpen in de mate dat dit gebeurde omdat zij niet tijdig,
overeenkomstig artikel 18 van de Bijzondere wet op het Arbitragehof,
administratief beroep instelde tegen de inning van die heffingen.
2. Volgens eiseres vond dit artikel geen toepassing en beschikte zij
over een vordering tot terugbetaling wegens onverschuldigde betaling
(art. 1235 BW).
1.1. De Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (thans
Grondwettelijk Hof) (BS 7 januari 1989) bevat in de artikelen 10 en 18
een aantal specifieke bepalingen betreffende de weerslag van vernietigingsarresten op de rechtsgeldigheid van gerechtelijke uitspraken en
bestuurshandelingen, en voorziet in specifieke middelen — met name
de vordering tot intrekking (art. 10) en de heropening van de termijn
(art. 18) — om, op basis van het aldus ontstane gebrek aan rechtsgeldigheid, de gerechtelijke uitspraken en bestuurshandelingen aan te
vechten  (2).
1.2. Waar iedere handeling van een bestuursoverheid een wettelijke
basis moet hebben en zij hun rechtsgrond verliezen wanneer de wet,
het decreet of de ordonnantie waarop zij gegrond zijn, vernietigd wordt
door het Grondwettelijk Hof, kunnen de bestuurshandelingen zelf ook
nog uit de rechtsorde verwijderd worden  (3).
  (1) Zie concl. OM.
  (2) L. De Geyter, “Commentaar bij art. 10-18, Bijz. Wet 6 januari 1989”, in Publiek
procesrecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer,
Mechelen, Kluwer, losbl., 2011, nr. 5, 39 en 40.
  (3) J. Vande Lanotte en G. G oedertier, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge,
die Keure, 2010, 1480, nr. 2127.
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1.3. Artikel 18 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof bepaalt dat zij
kunnen worden bestreden door het instellen van elk administratief of rechterlijk beroep bij de rechter of de instantie die normaal
bevoegd is om uitspraak te doen over dit beroep  (1). De in de wetten
en verordeningen bepaalde termijn om het beroep in te stellen is hier
evenwel niet van toepassing. Artikel 18 bepaalt immers dat het beroep
dient ingesteld te zijn binnen de zes maanden na de bekendmaking
van het vernietigd arrest van het Grondwettelijk Hof in het Belgisch
Staatsblad. Dit artikel veronderstelt bijgevolg het aanwenden van
de reeds bestaande rechtsmiddelen, binnen een nieuwe termijn van
zes maanden. Aldus kan het rechtsmiddel weliswaar verschillen van
bestuurshandeling tot bestuurshandeling, maar zal de termijn voor
het instellen ervan steeds zes maanden bedragen  (2).
1.4. In casu voert eiseres aan dat zij in deze, op basis van de door
haar aangehaalde bepalingen in het kader van de toepasselijke regelgeving, niet over een administratieve beroepsmogelijkheid zou hebben
beschikt, nu hieruit zou blijken dat een administratief beroep enkel
mogelijk is tegen een ambtshalve aanslag en tegen een navordering,
maar niet tegen de inning van heffingen die regelmatig en tijdig door
de heffingsplichtige werden aangegeven en betaald (zie Voorziening,
p. 11, al. 4, en p. 12, laatste alinea).
1.5. Los van het aspect dat verweerster in dat verband (met verwijzing
naar de argumentatie ter zake van het bestreden arrest : p. 12, nr. 16)
opwerpt (Memorie van antwoord, p. 7, nr. 1.5.) dat eiseres niet ernstig
kan betwisten dat er een administratief en/of jurisdictioneel beroep
openstond tegen de beslissing tot heffing en de aanslag indien zij niet
akkoord ging met de gevestigde aanslag, en dat zelfs indien er geen georganiseerd administratief beroep zou bestaan in het Afvalstoffendecreet
zelf, vanzelfsprekend het algemeen beroep geldt dat in fiscale zaken kan
worden ingesteld bij de bevoegde rechter die over de geschillen met de
fiscus moet oordelen, kan m.i. in deze worden verdedigd dat dit laatste
aspect (zelfs) niet relevant is, nu de vordering op grond van de onverschuldigde betaling eveneens binnen de zes maanden na de bekendmaking van het vernietigingsarrest moet worden ingesteld.
1.6. Ik meen mij voor deze zienswijze te kunnen steunen op het arrest
van uw Hof van 12 november 2009  (3) waarin het zich eerder uitsprak
over de vordering tot terugbetaling van onverschuldigde belastingen
in het geval van het in de inkomstenbelastingen georganiseerd administratief beroep, dat de vorm aanneemt van een schriftelijk bezwaar
bij de directeur der belastingen, dat op straffe van verval moet worden
ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van
verzending van het aanslagbiljet.
De terugbetaling van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde
belastingen die niet verschuldigd zijn, moet volgens uw Hof binnen
  (1) Parl. St. Senaat, 1983-1984, nr. 579/3, 48-49.
  (2) J. Velaers, Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof, Antwerpen, Maklu, 1990,
315-316, nr. 417.
  (3) Cass. 12 november 2009, AR F.08.0026.N, AC 2009, nr. 658.
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de in die bepalingen vermelde korte termijnen worden gevorderd,
en dus niet binnen de gemeenrechtelijke verjaringstermijnen (noch
binnen de bijzondere verjaringstermijnen die gelden of golden t.a.v. de
overheid)  (1).
1.7. Met andere woorden, ook wanneer wordt aangenomen dat geen
specifiek administratief beroep kon worden ingesteld, kan in deze,
naar analogie met de rechtspraak van uw Hof van 12 november 2009,
worden verdedigd dat de vordering op grond van de onverschuldigde
betaling zelf binnen de termijn van artikel 18 van de Bijzondere Wet op
het Grondwettelijk Hof diende te worden ingesteld. De korte termijn
waarbinnen de vordering op grond van de onverschuldigde betaling
moet worden ingesteld, wordt aldus dan weliswaar niet opgelegd door
de fiscale wetgever en vloeit evenmin voort uit de regels m.b.t. een,
per hypothese, onbestaand administratief beroep, maar volgt uit
artikel 18 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof zelf.
1.8. Deze oplossing biedt m.i. bovendien het voordeel dat zij beantwoordt aan de bekommernis en de bedoeling van de wetgever om de
gevolgen van een vernietigingsarrest in het kader van de rechtszekerheid te temperen, met dien verstande dat de gevolgakte (d.w.z. de
handelingen die werden gesteld in uitvoering van een vernietigde wet,
decreet of ordonnantie) slechts binnen een korte termijn (vanaf de
bekendmaking van het vernietigingsarrest in het Belgisch Staatsblad)
kan worden aangevochten en de situaties waarin dit kan gebeuren op
beperkende wijze in deze bijzondere wet gepreciseerd zijn  (2).
1.9. Door aldus, op grond van de reden dat eiseres heeft nagelaten de
vordering gegrond op de onverschuldigde betaling binnen een termijn
van zes maanden na de bekendmaking van het arrest van het Grondwettelijk Hof in te stellen, te oordelen (p. 11, al. 3, van het arrest),
komt het mij dan ook voor dat de appelrechters hun beslissing naar
recht verantwoorden, en ben ik van oordeel dat het eerste onderdeel
derhalve niet kan worden aangenomen.
.........................................................
III. Conclusie : Verwerping.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 15 november 2012.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 3 maart 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
  (1) J. T heunis, De exceptie van onwettigheid, Brugge, die Keure, 2011, 643, nr. 630.
  (2) Zie o.m. L. De Geyter, “Commentaar bij art. 10-18 Bijz. Wet 6 januari 1989”, in
Publiek procesrecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 2011, nr. 3, 40 en 41 ; D. Batselé, T. Mortier en M. Scarcez,
Initiation au droit constitutionnel, Brussel, Bruylant, 2009, 501, nr. 701, en 503, nr. 702.3.
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Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 18 Bijzondere Wet op het Grondwettelijk
Hof kan, niettegenstaande de door de wetten en bijzondere verordeningen bepaalde termijn verstreken zijn, tegen de handelingen en
verordeningen van de verschillende bestuursorganen, voor zover
die gegrond zijn op een bepaling van een wet, een decreet of een in
artikel 134 Grondwet bedoelde regel, die vervolgens door het Grondwettelijk Hof is vernietigd, elk administratief of rechterlijk beroep
worden ingesteld dat daartegen openstaat, binnen zes maanden na
de bekendmaking van het arrest van het Grondwettelijk Hof in het
Belgisch Staatsblad.
Op grond van artikel 18 Bijzondere Wet op het Grondwettelijk Hof
dient elk rechtsmiddel tegen de handelingen en verordeningen van de
bestuursorganen die gegrond zijn op een bepaling van een wet, een
decreet of een in artikel 134 Grondwet bedoelde regel die door het
Grondwettelijk Hof is vernietigd, binnen de zes maanden na de bekendmaking van het arrest van het Grondwettelijk Hof te worden ingesteld.
De belastingplichtige die een belasting heeft betaald die haar grondslag vindt in een door het Grondwettelijk Hof vernietigde bepaling,
dient de vordering op grond van onverschuldigde betaling in te stellen
binnen zes maanden na de bekendmaking van het arrest van het Grondwettelijk Hof.
2. De appelrechters die oordelen dat “het niet mogelijk [is] om, buiten
de termijn van artikel 18 van de bijzondere wet op het Arbitragehof om,
de terugbetaling van beweerdelijk onrechtmatig betaalde belastingen
te vorderen op grond van de theorie van de onverschuldigde betaling”,
verantwoorden hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
3. In zoverre het onderdeel aanvoert dat het arrest het bestaan van
een administratief beroep afleidt uit de niet-toepasselijke regelgeving
kan het niet tot cassatie leiden en is het niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
.........................................................
Derde onderdeel
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

ARREST-2014-5.indb 1121

15/04/15 16:01

1122

ARRESTEN VAN CASSATIE

8.5.14 - N° 328

8 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De Baets en mevr. Geinger.

N° 328
1o

— 8 mei 2014
(C.13.0451.N)

kamer

1o VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — Dekking. — Contractuele
verplichting. — Niet nakoming. — Opzettelijke fout. — Gevolg. — Verval.
— Beperking.
2 o OVEREENKOMST. — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN.
— T ussen partijen. — Verzekering. — Landverzekering. — Dekking. —
Contractuele verplichting. — Niet nakoming. — Opzettelijke fout. —
Gevolg. — Verval. — Beperking.

1o en 2o Uit de artikelen 8, eerste lid, en 11, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst volgt dat enkel diegene die een opzettelijke fout heeft
begaan of een in de overeenkomst bepaalde verplichting niet is nagekomen, het recht op de dekking van de verzekering verliest ; bijgevolg is
elk contractueel beding, dat een andere verzekeringnemer dan diegene
die een opzettelijke fout heeft begaan de dekking van de verzekering
ontzegt, verboden  (1). (Artt. 8, eerste lid, en 11, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(V. t. AG I nsurance n.v.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde van 15 november 2012, op
verwijzing gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 12 april 2012.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
1. Krachtens artikel 8, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst
kan de verzekeraar, niettegenstaande enig andersluidend beding, niet
verplicht worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt.
  (1) Cass. 4 maart 2013, AR C.09.0205.F, AC 2013, nr. 140.
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Overeenkomstig artikel 11, eerste lid, van dezelfde wet, mag in de
verzekeringsovereenkomst geen geheel of gedeeltelijk verval van het
recht op verzekeringsprestatie bedongen worden dan wegens nietnakoming van een bepaalde, in de overeenkomst opgelegde verplichting, en mits er een oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming en het schadegeval.
Uit die bepalingen volgt dat enkel aan diegene die een opzettelijke
fout heeft begaan of een in de overeenkomst bepaalde verplichting niet
is nagekomen, het recht op de dekking van de verzekering kan worden
ontzegd.
Bijgevolg is elk contractueel beding, dat een andere verzekerde dan
diegene die een opzettelijke fout heeft begaan de dekking van de verzekering ontzegt, verboden.
2. De appelrechters oordelen dat :
— de eiser eigenaar was van een voertuig dat in “omnium” verzekerd
was bij de verweerster ;
— de echtgenote van de eiser, G H, een verzekerde persoon was krachtens de polis ;
— de verzekeringsovereenkomst geen waarborg verleende voor ieder
schadegeval dat in de modelovereenkomst in de WAM-verzekering
aanleiding kan geven tot een recht van verhaal van de verzekeraar ;
— artikel 25, 2o, Modelovereenkomst voorziet in een recht van verhaal
op de verzekerde die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt ;
— G H het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt ;
— de verweerster geenszins aanvoert dat van enig opzet sprake is in
hoofde van de eiser.
3. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de eiser geen
aanspraak kan maken op dekking in het kader van de verzekeringsovereenkomst “omnium” ingevolge het opzettelijk veroorzaken van de schade
door zijn echtgenote, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behoudens dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
te West-Vlaanderen, afdeling Brugge, rechtszitting houdende in hoger
beroep.
8 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van
Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer van Eeckhoutte.
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N° 329
1o

— 8 mei 2014
(C.13.0506.N)

kamer

1o CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — Burgerlijke
Bevoegdheid van de verwijzingsrechter. — Grenzen.

zaken.

—

2 o VERWIJZING NA CASSATIE. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Rechter
verwijzing. — Taak. — K ennisneming. — Grenzen.

op

1o en 2o Aan de rechter die kennisneemt van een geschil op verwijzing na
gedeeltelijke cassatie, komt slechts rechtsmacht toe binnen de grenzen
van de verwijzing ; in beginsel is die verwijzing beperkt tot de omvang
van de vernietiging, zij het met inbegrip van onafscheidbare beslissingen
en beslissingen die van de vernietigde beslissingen het gevolg zijn  (1) ; de
omvang van de vernietiging is in de regel beperkt tot de draagwijdte van
het middel dat ten grondslag ligt aan de vernietiging  (2) ; het staat in die
stand van de rechtspleging aan de verwijzingsrechter over die omvang te
beslissen ongeacht de door het Hof gebruikte bewoordingen. (Art. 1110,
eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(Crelan n.v. t. Vanden Avenne-Ooigem n.v. e.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 27 mei 2013 op verwijzing door het arrest van dit Hof van
3 december 2010.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Volgens artikel 1110, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, heeft,
ingeval cassatie wordt uitgesproken met verwijzing, deze verwijzing
plaats naar het gerecht in hoogste feitelijke aanleg van dezelfde rang
als datgene dat de bestreden beslissing gewezen heeft.

  (1) Cass. 10 december 2007, AR C.07.0313.N, AC 2007, nr. 622.
  (2) Cass. 13 januari 2005, AR C.04.0280.F, AC 2005, nr. 22.
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Aan de rechter die kennisneemt van een geschil op verwijzing na
gedeeltelijke cassatie, komt slechts rechtsmacht toe binnen de grenzen
van de verwijzing.
In beginsel is die verwijzing beperkt tot de omvang van de vernietiging, zij het met inbegrip van onafscheidbare beslissingen en beslissingen die van de vernietigde beslissingen het gevolg zijn.
De omvang van de vernietiging is in de regel beperkt tot de draagwijdte van het middel dat ten grondslag ligt aan de vernietiging. Het
staat in die stand van de rechtspleging aan de verwijzingsrechter over
die omvang te beslissen ongeacht de door het Hof gebruikte bewoordingen.
2. Het arrest van het Hof van 3 december 2010 vernietigt het arrest
van het hof van beroep te Brussel van 26 januari 2009.
Dit vernietigde arrest oordeelt onder meer dat de akten van overdracht van schuldvordering alle bestaande en toekomstige schuldvorderingen omvatten waaronder ook de stopzettingsvergoeding en dat
deze overdracht die strekt tot zekerheid van de rechtsvoorganger van
de eiseres, tegenwerpelijk is aan de samenloop van schuldeisers.
Uit het arrest van het Hof blijkt dat het gegrond verklaarde middel
enkel opkomt tegen het oordeel van de appelrechters dat een overdracht van schuldvordering tot zekerheid tegenwerpelijk is aan de
samenloop van schuldeisers.
De vernietiging van het arrest van 26 januari 2009 strekt zich aldus
niet uit tot de beslissing over de omvang van de overdracht van schuldvordering, die niet onafscheidbaar is en als zodanig geen gevolg is van
de beslissing betreffende de tegenwerpelijkheid van de overdracht van
de schuldvordering.
3. Door opnieuw uitspraak te doen over de omvang van de akten van
overdracht en te oordelen dat deze “niet slaan op de in betwisting zijnde
stopzettingsvergoedingen”, overschrijden de appelrechters hun rechtsmacht om kennis te nemen van het geschil tussen partijen binnen de
perken waarin dit aan het verwijzingsgerecht werd onderworpen.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
8 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van Ommeslaghe en de heer
Verbist.
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N° 330
— 9 mei 2014
(C.12.0612.F)

1o

kamer

1o VREEMDELINGEN. — Luchtvervoer. — Passagier. — Vereiste stukken.
— Geen houder van de vereiste stukken. — Luchtvaartmaatschappij. —
A dministratieve geldboete.
2 o VERVOER. — PERSONENVERVOER. — Luchtvervoer. — Passagier. —
Vreemdeling. — Vereiste stukken. — Geen houder van de vereiste stukken.
— Luchtvaartmaatschappij. — A dministratieve geldboete.

1o en 2o De luchtvaartmaatschappij die een passagier naar België vervoert
of een passagier naar België brengt ter gelegenheid van een reis naar
een derde land, die geen houder is van de door artikel 74-4bis, § 1, eerste
lid, 1o en 4o, van de wet van 15 december 1980 vereiste stukken, kan een
administratieve geldboete opgelegd worden, zelfs als de passagier, bij zijn
aankomst in België, krachtens artikel 2, tweede lid, van de voormelde
wet en/of de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 december 1981
de uitzonderlijke toestemming kan krijgen om België binnen te komen  (1).
(Artt. 2 en 74-4bis, § 1, eerste lid, 1o en 4o, Vreemdelingenwet)

(Belgische Staat, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
Maatschappelijke I ntegratie en A rmoedebestrijding
t. Brussels airlines n.v.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 18 mei 2011.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 14 april
2014 een conclusie neergelegd op de griffie.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht en eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht,
vier middelen aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste en tweede middel samen
1. Krachtens artikel 74/4bis, § 1, 1o en 4o, van de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, kan de minister of diens
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 330.
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gemachtigde een administratieve geldboete van 3.750 euro opleggen aan
de openbare of private luchtvervoerder voor elke passagier die hij naar
België vervoert die niet in het bezit is van de in artikel 2 voorgeschreven
stukken of die hij naar België brengt ter gelegenheid van een reis naar
een derde land en die geen houder is van de stukken die voor luchthaventransit in België of voor toegang tot dat derde land vereist zijn.
Krachtens artikel 2, eerste lid, van die wet, wordt toegelaten het
Rijk binnen te komen, de vreemdeling die houder is : 1o hetzij van de
documenten die vereist zijn krachtens een internationaal verdrag, een
wet of een koninklijk besluit ; 2o hetzij van een geldig paspoort of van
een daarmee gelijkgestelde reistitel, voorzien van een visum of van
een visumverklaring, geldig voor België, aangebracht door een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger of door een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger van een Staat die partij is bij
een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de
buitengrenzen, die België bindt.
Luidens het tweede lid van dat artikel kan de minister of zijn
gemachtigde een vreemdeling die geen enkele van de in het voorgaande
lid bepaalde documenten bezit, toestaan België binnen te komen, zulks
op grond van bij koninklijk besluit vastgestelde regelen.
Krachtens artikel 12 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen kan de vreemdeling die
vrijgesteld is van de visumplicht en die niet in het bezit is van het
vereiste paspoort of identiteitsbewijs, bij wijze van uitzondering,
onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan het Rijk binnen te
komen door de met de grenscontrole belaste overheden of, in voorkomend geval, door de minister of zijn gemachtigde die hem een bijzonder
doorlaatbewijs uitreikt.
Uit de voormelde bepalingen blijkt dat de geldboete verschuldigd is
zodra een vreemdeling, zonder over het vereiste document te beschikken,
naar België of via België naar een derde land vervoerd wordt.
2. Het arrest stelt het volgende vast :
— op 13 maart 2002 werd een passagier met de Franse nationaliteit,
H. L., gecontroleerd op de luchthaven Brussel-Nationaal toen hij van
Zürich naar Rijsel doorreisde en in het bezit was van een vervallen
identiteitskaart ; een geldboete werd aan de verweerster ter kennis
gebracht op 13 maart 2002, nadat aan de passagier een doorlaatbewijs
van één dag was uitgereikt ;
— op 11 maart 2002 werd een passagier met de Burundese nationaliteit, C. N., tegengehouden op de luchthaven Brussel-Nationaal toen zij
van Genève, via Brussel en Amsterdam, naar Naïrobi doorreisde en wel
in het bezit was van geldig visum, dat echter slechts voor een enkele
inreis bestemd was, terwijl zij, volgens de vaststellingen, verschillende keren binnen de Schengenzone had gereisd ; een geldboete werd
aan de verweerster ter kennis gebracht op 12 maart 2002, nadat aan de
passagier een transitvisum type B met een geldigheidsduur van twee
dagen, dat geldig was voor België en Nederland, was uitgereikt.
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3. Het arrest overweegt dat, in de gevallen waarin een passagier, in
de regel, over een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort moet
beschikken om België te kunnen binnenkomen en niet over dat document beschikt, het misdrijf niet is aangetoond en geen enkele geldboete voor zijn vervoer verschuldigd is indien die passagier door de met
de grenscontrole belaste overheden wordt toegestaan het Rijk binnen
te komen, met toepassing van artikel 12 van het koninklijk besluit
van 8 oktober 1981, op grond dat de passagier in dat geval een van de
documenten voorlegt die vereist zijn door de voormelde artikelen 2 en
74/4bis, namelijk een door de minister of door zijn gemachtigde uitgereikte verklaring.
Het schendt derhalve artikel 74/4bis, § 1, van de wet van 15 december 1980.
De middelen zijn in zoverre gegrond.
Derde middel
Wat betreft de passagier met Russische nationaliteit, D. V., die werd
gecontroleerd op de luchthaven Brussel-Nationaal toen hij, vanuit
Genève, naar zijn woonplaats in België wenste terug te keren, zonder
over het vereiste visum te beschikken om in de Schengenzone terug te
keren na een reis van een week in Zwitserland, werd een geldboete aan
de verweerster ter kennis gebracht op 25 februari 2002, nadat aan de
passagier een visum type C was overhandigd.
Het arrest overweegt dat “volgens artikel 2 van de wet van 15 december
1980 […] en artikel 42 van het koninklijk besluit van 8 oktober 2001
[lees : 1981] betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, de vreemdeling die
houder is van een geldige Belgische verblijfs- of vestigingsvergunning
of een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene, in het Rijk
mag terugkeren op eenvoudig vertoon van een van die documenten en
van zijn geldig paspoort of van de daarmee gelijkgestelde reistitel”
en dat “niet blijkt dat die bepaling niet van toepassing zou zijn op de
passagiers die uit een land buiten de Schengenzone afkomstig zijn. De
geldboete moet daarenboven nietig worden verklaard om de redenen
die hierna sub 9 worden uiteengezet”, namelijk dat “het misdrijf niet
is aangetoond en geen enkele geldboete voor zijn vervoer verschuldigd
is indien die passagier door de met de grenscontrole belaste overheden
wordt toegestaan het Rijk binnen te komen, met toepassing van het
voormelde artikel 12 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981. De
passagier legt in dat geval immers een van de documenten voor die
vereist zijn door de voormelde artikelen 2 en 74/4bis, namelijk een door
de minister of door zijn gemachtigde uitgereikte verklaring”.
Enerzijds antwoordt het bestreden arrest, noch met die overwegingen noch met enige andere overweging, op de conclusie van de eiser
die betwistte dat het attest van immatriculatie waarover die passagier beschikte, een verblijfstitel was in de zin van artikel 42 van het
koninklijk besluit van 8 oktober 1981.
Anderzijds blijkt zowel uit de voormelde artikelen 2 en 74/4bis, § 1,
van de wet van 15 december 1980 als uit het voormelde artikel 12 van
het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 dat de geldboete verschuldigd
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is wanneer een passagier naar België vervoerd wordt zonder dat hij in
het bezit is van het vereiste document om er te verblijven of naar een
derde land door te reizen, zelfs als hem, bij aankomst in België, door
de minister of door zijn gemachtigde een verklaring wordt uitgereikt
krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 of een
bepaling van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981.
Het arrest schendt derhalve de artikelen 2 en 74/4bis, § 1, van de wet
van 15 december 1980.
Het middel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het vierde middel, dat niet
kan leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de
administratieve geldboeten betreffende de passagiers H. L., C. N. en D.
V. en over de kosten van eerste aanleg en hoger beroep.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik
9 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Batselé. — Grotendeels gelijkluidende
conclusie : de heer Leclercq, eerste advocaat-generaal. — Advocaten :
mevr. Geinger en de heer T’Kint.

N° 331
3o

— 12 mei 2014
(S.11.0149.F)

kamer

1o CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Feitelijke
slag. — Foutieve lezing van het arrest.

grond -

2 o AMBTENAAR. — ALGEMEEN. — I ntercommunale Brand. — Geweste lijke brandweerdienst. — A fwezigheid om medische reden. — P eriode van
gerechtvaardigde ongeschiktheid. — Definitieve bevrijding van diensten
te verlenen. — Grond.

1o Het middel dat betoogt dat het arrest bepalingen toepast die op de
arbeidsverhouding van de partijen in het geding niet toepasbaar zijn,
terwijl het arrest zich ertoe beperkt te oordelen dat binnen die arbeidsverhouding zoals binnen de verhoudingen van loondienst of van statutaire tewerkstelling geregeld door die andere bepalingen, de verplichting
die zij gemeenschappelijk hebben van toepassing is, mist feitelijke grondslag wegens een foutieve lezing van het arrest.
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2o De regel dat de regelmatig verantwoorde arbeidsongeschiktheid de
ambtenaar definitief bevrijdt van de verplichting om gedurende de
periode van arbeidsongeschiktheid diensten te verlenen, en ze bijgevolg
niet kan leiden tot recuperatie tijdens een latere periode, is geen toepassing van de artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek of van het
algemeen rechtsbeginsel van overmacht, maar een regel eigen aan de
arbeidsverhouding van ondergeschiktheid, om de bestendigheid ervan te
verzekeren.

(I ntercommunale Brandweerdienst van Luik en omgeving —
Gewestelijke Brandweerdienst b.v. onder de vorm van een c.v.b.a.,
t. L. e.a.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het arbeidshof te
Luik van 1 oktober 2010 en 4 maart 2011.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Feiten
Zoals blijkt uit de bestreden arresten en uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, kunnen de feiten van de zaak als volgt
worden samengevat :
— de eiseres, een intercommunale, stelde in 2004 en 2005 de verweerders tewerk als statutaire ambtenaren, leden van het interventiepersoneel of hulpverleners-ambulanciers, volgens een pauzestelsel waarbij
prestaties van twaalf uur in de regel gevolgd worden door een rusttijd ;
— artikel 2, tweede lid, van het reglement betreffende de afwezigheden van het personeel om medische reden, met inbegrip van de
arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk,
aangenomen door de raad van bestuur van de eiseres en goedgekeurd
bij ministerieel besluit van de Waalse regering van 27 februari 2004,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2004, waaraan
het arbeidsreglement van de eiseres refereert, bepaalt dat de ambtenaar die om medische reden afwezig is in de regel “een wachtdienst
van twaalf uren verschuldigd is telkens hij zes wachten van zijn vooraf
vastgestelde dienstregeling met een doktersattest dekt”.
III. Cassatiemiddelen
De eiseres voert vier middelen aan die luiden als volgt :
.........................................................
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 159 van de Grondwet ;
— de artikelen 1, tweede lid, en 31, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten ;
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— de artikelen 1 en 405 van het besluit van de Waalse regering van 18 december
2003 houdende het Wetboek van het Waals openbaar ambt ;
— artikel 1 van het decreet van het Waalse Gewest van 22 januari 1998 betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar
nut die onder het Waals Gewest ressorteren ;
— de artikelen, 1, § 1, en 41 van het koninklijk besluit van 19 november 1988
[lees : 1998] betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen ;
— het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene
principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren
die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook
op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, in het bijzonder
artikel 1, eerste lid ;
— de artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek ;
— het algemeen rechtsbeginsel betreffende de overmacht ;
— artikel 2 van het reglement betreffende de afwezigheden van het personeel
om medische redenen, met inbegrip van arbeidsongevallen en ongevallen op de
weg naar en van het werk, aangenomen door de raad van bestuur van de eiseres
bij beraadslaging van 19 juni 2000 en aangevuld met de beraadslaging van de
raad van bestuur van de eiseres van 22 december 2003 ;
— artikel 24 van het arbeidsreglement aangenomen door de raad van bestuur
van de eiseres bij beraadslaging van 29 september 2003 ;
— artikel 5, § 1, van het decreet van het Waals Gewest van 5 december 1996
betreffende de Waalse intercommunales, thans, na coördinatie met het besluit
van de Waalse regering van 22 april 2004 houdende codificatie van de decreetgeving betreffende de plaatselijke besturen, artikel L1512-4, § 4, van het Wetboek
van de plaatselijke democratie en de decentralisatie ;
— artikel L-1523-1, vierde lid, eerste zin, van het Wetboek van de plaatselijke
democratie en de decentralisatie, gecoördineerd bij besluit van de Waalse regering van 22 april 2004 houdende codificatie van de decreetgeving betreffende de
plaatselijke besturen, ingevoegd bij decreet van het Waals Gewest van 19 juli
2006 ;
— de artikelen 1 en 4, tweede lid, van de wet van 8 april 1965 tot instelling van
de arbeidsreglementen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 1 oktober 2010 verklaart het hoger beroep ontvankelijk, gedeeltelijk gegrond “in zoverre voor recht moet worden gezegd dat
artikel 2, tweede lid, van het door de eiseres aangenomen reglement betreffende de afwezigheden van het personeel om medische reden, met inbegrip van
de arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk, onwettelijk is en bijgevolg, overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet, niet mag
worden toegepast” en beveelt de heropening van het debat “omtrent de overuren” inzonderheid op grond van de redenen vervat in punt V.2 van het arrest :
“2. Overmacht
Zelfs als het tweede lid van het voornoemde artikel 2 van het litigieuze reglement los kan worden gezien van de beslissing van de Raad van State over het
eerste lid — wat de eiseres betoogt door het doel te benadrukken van de bepalingen van het tweede lid, die een billijkere berekening willen garanderen voor
de vergoeding van de ziektedagen van de verschillende personeelscategorieën
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— , toch verhindert de overmacht waardoor een verbintenis onmogelijk kan
worden uitgevoerd dat die later bij equivalent dient te worden uitgevoerd.
2.1. De raadsman van de verweerders somt terecht de wettelijke bepalingen
op die de medisch verantwoorde arbeidsongeschiktheid, zowel in het kader van
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als van de uitoefening van prestaties van statutaire ambtenaren, beschouwen als een geval van overmacht
die ofwel een reden is tot schorsing van de arbeidsovereenkomst [voetnoot :
zie artikel 31, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet], ofwel een reden om een aantal
dagen ziekteverlof toe te kennen tot een bepaald quotum per jaar anciënniteit [voetnoot : zie artikel 405 van het Wetboek van het Waalse openbaar ambt
en artikel 41 van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de
verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen].
2.2. De gevolgen van de overmacht die gepaard gaat met een medisch
verantwoorde arbeidsongeschiktheid werden door M. Jamoulle beschreven :
‘Construite à partir du mécanisme de la force majeure temporaire, la suspension du contrat débouche en principe sur une situation contractuelle analogue
à celle que secrète le concept de droit civil. L’événement déclenchant la suspension entraîne la libération du débiteur, employeur ou salarié, qui l’invoque : il
oblitère, soit par lui-même, soit par répercussion, l’obligation de travailler’
(M. Jamoulle, Le contrat de travail, dl. II, Faculteit Recht, Economie en Sociale
Wetenschappen van Luik, 1986, 169 en 170).
Dezelfde auteur voegt eraan toe : ‘S’inscrivant dans un contrat à exécution
successive, cette disparition du lien obligatoire présente un caractère définitif au regard de la portion de temps affectée : seule la nature du terme dans
le contrat conclu pour un travail nettement défini apporte quelque correctif
à ce principe en appliquant le cas échéant un report dans le futur de la phase
contractuelle ayant souffert de l’inexécution’ (M. Jamoulle, op. cit., 170).
2.3. Artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat geen schadevergoeding verschuldigd is, wanneer de schuldenaar door overmacht of toeval verhinderd is geworden datgene te geven of te doen waartoe hij verbonden was, of
datgene gedaan heeft wat hem verboden was.
2.4. Daaruit volgt dat een met een arbeidsovereenkomst aangeworven werknemer of statutaire ambtenaar wettelijk niet verplicht kunnen worden arbeidsprestaties te compenseren die ze niet konden leveren wegens een medisch
verantwoorde ongeschiktheid, aangezien die hen definitief bevrijdt van de
uitvoering van de verbintenis voor de tijdspanne waarin dat geval van overmacht ze tijdelijk onmogelijk had gemaakt.
2.5. De Raad van State verheft overmacht tot algemeen rechtsbeginsel om
te wettigen, zelfs bij gebrek aan een uitdrukkelijk exoneratiebeding, dat een
regel niet wordt nageleefd en om de sanctie waarin deze voorziet te vermijden
(arrest nr. 190.241 van 5 februari 2009).
In tegenstelling tot wat de raadsman van de eiseres betoogt, heeft de
omstandigheid dat het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling
van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de
rijksambtenaren voorschrijft dat ziekteverloven tot een bepaald quotum in
functie van hun dienstanciënniteit moeten worden toegekend aan de ambtenaren die hun ambt wegens medisch verantwoorde arbeidsongeschiktheid
niet normaal kunnen uitoefenen noodzakelijk tot gevolg dat de verplichting
om hun dienst te presteren — hetgeen ze hadden moeten doen als die verlofdagen niet waren toegekend — definitief vervalt voor de door het doktersattest gedekte periode en bijgevolg niet kan leiden tot recuperatie tijdens een
latere periode”.
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Grieven
Eerste onderdeel
1. Artikel 1, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat deze wet ook
van toepassing is op de bij het eerste lid bedoelde werknemers, tewerkgesteld
door het Rijk, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten,
de gemeenten, de openbare instellingen welke eronder ressorteren, de instellingen van openbaar nut en de door het Rijk gesubsidieerde inrichtingen van
het vrij onderwijs, en wier toestand niet statutair geregeld is.
Daaruit volgt dat artikel 31, § 1, van diezelfde wet niet van toepassing is op
een statutaire ambtenaar van een intercommunale, aangezien ze een openbare
instelling is die van de gemeenten afhangt.
2. Artikel 1 van het besluit van de Waalse regering van 18 december 2003
houdende het Wetboek van het Waalse openbaar ambt bepaalt dat de hoedanigheid van gewestelijk ambtenaar toegekend wordt aan iedere statutaire ambtenaar die, in vast dienstverband, tewerkgesteld is in de diensten van de Waalse
regering of in een instelling waarop het decreet van 22 januari 1998 betreffende
het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die
onder het Waals Gewest ressorteren van toepassing is.
Daaruit volgt dat artikel 405 van dat wetboek niet van toepassing is op een
statutaire ambtenaar van een intercommunale, aangezien ze geen instelling is
bedoeld bij artikel 1 van het decreet van het Waals Gewest van 22 januari 1998
betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waals Gewest ressorteren.
3. Artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende
de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen bepaalt dat dit besluit van toepassing is op de rijksambtenaren, die
onderworpen zijn aan het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het
statuut van het rijkspersoneel.
Artikel 41 van het voornoemde koninklijk besluit van 19 november 1998 is
dus niet van toepassing op een statutaire ambtenaar van een intercommunale,
aangezien hij geen rijksambtenaar is.
4. Artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot
bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut
van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten
van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen
bepaalt dat de hoedanigheid van ambtenaar toegekend wordt aan elkeen die, in
vast dienstverband, tewerkgesteld is bij het federaal bestuur van de Staat, in
de diensten van een Gemeenschaps- of Gewestregering, in de diensten van het
Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of in de
diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie.
Daaruit volgt dat dit koninklijk besluit niet van toepassing is op een statutaire ambtenaar van een intercommunale.
5. De eiseres is een intercommunale.
De eiseres betoogde trouwens in haar aanvullende syntheseconclusie in hoger
beroep, zonder daarin te zijn tegengesproken door het bestreden arrest noch
door de verweerders, dat de verweerders in vast dienstverband waren benoemd,
dat wil zeggen dat zij de hoedanigheid hadden van statutaire ambtenaren van
de eiseres.
6. In zoverre het bestreden arrest zo moet worden uitgelegd dat het met de
in de aanhef van het middel weergegeven redenen heeft beslist dat de bepa-
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lingen bedoeld in de hiervoor vermelde punten 1 tot 4 van toepassing zijn op de
verweerders, terwijl zij niet van toepassing zijn op de statutaire ambtenaren
van een intercommunale, schendt het al die bepalingen.
Bijgevolg weigert het bestreden arrest onwettig artikel 2, tweede lid, van
het reglement betreffende de afwezigheden van het personeel toe te passen op
grond dat dit reglement zou indruisen tegen de voornoemde bepalingen (schending van die bepaling en ook van artikel 159 van de Grondwet).
Tweede onderdeel
1. Volgens artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek wordt de schuldenaar,
indien daartoe grond bestaat, veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding, hetzij wegens niet uitvoering van de verbintenis, hetzij wegens vertraging in de uitvoering, wanneer hij niet bewijst dat het niet nakomen het gevolg
is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, en hoewel er
zijnerzijds geen kwade trouw is.
Volgens artikel 1148 van datzelfde wetboek is geen schadevergoeding
verschuldigd, wanneer de schuldenaar door overmacht of toeval verhinderd is
geworden datgene te geven of te doen waartoe hij verbonden was, of datgene
gedaan heeft wat hem verboden was.
2. Uit die twee bepalingen, evenals uit het algemeen rechtsbeginsel van overmacht volgt dat het beletsel als gevolg van overmacht van tijdelijke aard van
rechtswege de uitvoering van de rechten en plichten van de partijen schorst
en dat met het verdwijnen van dat beletsel de uitvoering van de rechten en
plichten van rechtswege opnieuw van kracht wordt.
3. Wanneer de ambtenaar, in een statutair verband, de geplande arbeid tijdelijk door overmacht onmogelijk kan verrichten, is hij bijgevolg niet definitief
bevrijd van zijn verplichting om de door overmacht gedekte dienst te verlenen,
aangezien de overmacht in dat geval dus geen uitdovende werking heeft. De
uitvoering van de genoemde verplichting is dus enkel geschorst tot de overmacht ophoudt.
Tijdens de periode die volgt op het einde van de tijdelijke overmacht, is de
ambtenaar, behoudens een tegenstrijdige wetsbepaling, dus verplicht zowel de
arbeid te verrichten die hij gewoonlijk moet verrichten als de arbeid waarvan
de uitvoering geschorst was tijdens de duur van de overmacht. Hij moet dus
bijkomende arbeidsprestaties leveren naast zijn gewone werktijden, voor zover
de maximaal toegestane arbeidsduur evenwel niet overschreden wordt.
4. Met de in de aanhef van het middel vermelde redenen, en inzonderheid
in punt V.2.4., beslist het bestreden arrest dat blijkt uit artikel 1148 van het
Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel van overmacht dat “een
met een arbeidsovereenkomst aangeworven werknemer of statutair ambtenaar
wettelijk niet verplicht kan worden arbeidsprestaties te compenseren die hij
niet kon leveren wegens een medisch verantwoorde ongeschiktheid, aangezien
die hen definitief bevrijdt van de uitvoering van de verbintenis voor de tijdspanne waarin dat geval van overmacht dit onmogelijk had gemaakt».
Zodoende verleent het bestreden arrest op onwettige wijze een uitdovende
werking aan de tijdelijke overmacht terwijl die enkel tot gevolg heeft dat de
rechten en plichten van de partijen geschorst worden, aangezien ze van rechtswege opnieuw ten volle van kracht zijn zodra de overmacht ophoudt.
Het schendt bijgevolg de artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek en
miskent het voornoemde algemeen rechtsbeginsel.
Bijgevolg weigert het bestreden arrest op onwettige wijze de toepassing van
artikel 2, tweede lid, van het reglement betreffende de afwezigheden van het
personeel van de eiseres op grond dat dit reglement strijdig zou zijn met de
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voornoemde wetsbepalingen (schending van die bepaling en van artikel 159 van
de Grondwet).
Derde onderdeel (ondergeschikt)
1. De regels betreffende overmacht bepaald bij de artikelen 1147 en 1148 van
het Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel van overmacht, hebben
een aanvullend karakter.
Er kan bijgevolg van afgeweken worden door de wil van de partijen, of, als
het een statutaire ambtenaar betreft, door de eenzijdige wil van de overheid
die hem tewerkstelt.
2. Aangezien het minstens regels betreft met de rang van wet, kan ervan
afgeweken worden door een norm van dezelfde rang of nog door een regelgevende norm die genomen is krachtens een norm met de rang van wet.
3. Maar artikel 5, § 1, van het Waals decreet van 5 december 1996 betreffende
de Waalse intercommunales, thans, na coördinatie door het besluit van de
Waalse regering van 22 april 2004 houdende codificatie van de decreetgeving
betreffende de plaatselijke besturen, artikel L1512-4, § 4, van het Wetboek
van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, en waarvan de tekst nu
hernomen is bij artikel L1523-1, vierde lid, eerste zin, van hetzelfde wetboek
sinds de wijziging ervan door het decreet van de Waalse regering van 19 juli
2006, bepaalt enerzijds dat het personeel van de intercommunale onderworpen
is aan een statutair en/of contractueel stelsel.
Die bepaling impliceert de bevoegdheid van de Waalse intercommunales om
hun statutair personeel te benoemen en dus het statuut ervan te bepalen.
Aangezien die bepaling de rang van wet heeft, kunnen de op die grond door de
Waalse intercommunale genomen reglementen afwijken van de artikelen 1147
en 1148 van het Burgerlijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel van
overmacht.
4. Anderzijds bepaalt artikel 1, van de wet van 8 april 1965 tot instelling van
de arbeidsreglementen dat deze wet van toepassing is op de werknemers en op
de werkgevers, en stelt het met werknemers gelijk de personen die, anders dan
krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van een
ander persoon, en stelt met werkgevers gelijk de personen die de gelijkgestelde
werknemers tewerkstellen.
Daaruit volgt dat die wet van toepassing is op de statutaire ambtenaren van
een intercommunale.
Artikel 4, tweede lid, van die wet bepaalt dat de werkgever en de werknemers
gehouden zijn door de bepalingen in het arbeidsreglement.
Aangezien die bepaling de rang van wet heeft, mag het arbeidsreglement
van een Waalse intercommunale afwijken van de artikelen 1147 en 1148 van het
Burgerlijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel van overmacht.
5. De eiseres is een intercommunale waarvan de zetel in het Waalse Gewest
gevestigd is.
De eiseres betoogde trouwens in haar aanvullende syntheseconclusie in
hoger beroep zonder daarin te zijn tegengesproken door het bestreden arrest
noch door de verweerders, dat de verweerders in vast dienstverband benoemd
waren, dat wil zeggen dat zij de hoedanigheid hadden van statutaire ambtenaren van de eiseres.
6. Artikel 24 van het arbeidsreglement dat op 29 september 2003 werd aangenomen door de raad van bestuur van de eiseres bepaalt dat “dit arbeidsreglement refereert aan de volgende, bij de ‘I.I.L.E.-S.R.I’ van kracht zijnde reglementen ; [te weten bij de eiseres] : (…) f) reglement betreffende de afwezigheden
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van het personeel om medische reden, met inbegrip van de arbeidsongevallen
en ongevallen op de weg naar en van het werk, aangenomen door de raad van
bestuur op 19 juni 2000”.
Artikel 2 van dat reglement van 19 juni 2000 betreffende de afwezigheden van
het personeel van de eiseres werd aangevuld met een beraadslaging in de raad
van bestuur van de eiseres van 22 december 2003.
7. Het bestreden arrest staat met de in de aanhef van het middel vermelde
redenen niet toe artikel 2, tweede lid, van het reglement betreffende de afwezigheden van het personeel van de eiseres toe te passen op de verweerders, op
grond dat het strijdig zou zijn met het algemeen rechtsbeginsel van overmacht
en met artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek.
Zelfs als dat het geval was — quod non —, dan miskent het bestreden arrest
zodoende :
a) het aanvullend karakter van de regels van overmacht, waaruit blijkt dat
daarvan kan afgeweken worden door de eenzijdige wil van de overheid die een
statutaire ambtenaar tewerkstelt (schending van de in het voormelde punt 1
bedoelde bepalingen) ;
b) de bevoegdheid van de Waalse intercommunales om het statuut van hun
ambtenaren te bepalen door desgevallend af te wijken van de regels van overmacht (schending van de in het voormelde punt 3 bedoelde bepalingen) ;
c) het bindend karakter van het reglement betreffende de afwezigheden van
het personeel van de eiseres met verwijzing naar het arbeidsreglement van de
eiseres, dat kan afwijken van de regels van overmacht (schending van de in de
voormelde punten 4 en 6 bedoelde bepalingen) ;
en
d) weigert het bijgevolg op onwettige wijze artikel 2, tweede lid, van het
reglement betreffende de afwezigheden van het personeel van de eiseres toe te
passen, op grond dat dit reglement strijdig zou zijn met de voornoemde regels
van overmacht (schending van die bepaling en van artikel 159 van de Grondwet).

.........................................................
IV. Beslissing van het Hof
.........................................................
Derde middel
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest van 1 oktober 2010 stelt dat, “zowel in het kader
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als in het kader van de
uitoefening van prestaties van statutair ambtenaar”, de artikelen 31,
§ 1, Arbeidsovereenkomstenwet, 405 Wetboek van het Waals openbaar
ambt en 41 koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de
verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de
rijksbesturen “bepalen dat de medisch gerechtvaardigde arbeidsongeschiktheid […] ofwel een reden is tot schorsing van de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst, ofwel een reden om een aantal dagen ziekteverlof toe te kennen tot een bepaald quotum per jaar anciënniteit”
en dat “de omstandigheid dat het koninklijk besluit van 22 december
2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief
en geldelijk statuut van de rijksambtenaren [die van toepassing zijn
op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeen-
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schapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook
op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen] voorschrijft dat ziekteverloven tot een bepaald quotum in functie van hun
dienstanciënniteit moeten worden toegekend aan de ambtenaren die
hun ambt wegens medisch verantwoorde arbeidsongeschiktheid niet
normaal kunnen uitoefenen, noodzakelijk tot gevolg dat de verplichting om hun dienst te presteren — hetgeen ze hadden moeten doen
als die verlofdagen niet waren toegekend — definitief vervalt voor de
door het doktersattest gedekte periode en bijgevolg niet kan leiden tot
recuperatie tijdens een latere periode”.
Hiermee oordeelt het bestreden arrest niet dat de bepalingen die het
vermeldt van toepassing zijn op de arbeidsverhouding van de partijen
maar dat binnen die arbeidsverhouding zoals binnen de arbeidsverhoudingen van loondienst of van statutaire tewerkstelling geregeld
door die bepalingen, de verplichting om diensten te leveren definitief
vervalt voor de door de medisch verantwoorde arbeidsongeschiktheid
gedekte periode en niet kan leiden tot recuperatie tijdens een latere
periode.
Het onderdeel dat berust op een onjuiste lezing van het arrest, mist
feitelijke grondslag.
Tweede en derde onderdeel samen
De redenen die in het antwoord op het eerste onderdeel zijn vermeld
dragen de beslissing van het bestreden arrest van 1 oktober 2010 om
artikel 2, tweede lid, van het reglement van de eiseres niet toe te passen.
In zoverre die twee onderdelen gericht zijn tegen de overtollige redenen
die het bestreden arrest afleidt uit artikel 1148 Burgerlijk Wetboek en
het algemeen rechtsbeginsel van overmacht, kunnen zij niet tot cassatie
leiden, zijn ze zonder belang en bijgevolg niet ontvankelijk.
Voor het overige is de regel dat de regelmatig verantwoorde arbeidsongeschiktheid de ambtenaar definitief ontslaat van de verplichting
diensten te leveren tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, en
bijgevolg niet kan leiden tot recuperatie tijdens een latere periode,
geen toepassing van de artikelen 1147 en 1148 Burgerlijk Wetboek of
van het algemeen rechtsbeginsel van overmacht, maar een regel eigen
aan een arbeidsverhouding in ondergeschikt verband, om de vastheid
van betrekking te verzekeren.
Met het aanhalen van die regel, maakt het bestreden arrest geen
toepassing van de voornoemde artikelen van het Burgerlijk Wetboek
en van het algemeen rechtsbeginsel van overmacht en beslist het niet
dat de eenzijdige wil van de overheid die een statutaire ambtenaar
tewerkstelt, de wetsbepalingen die aan die overheid de bevoegdheid
verlenen om het statuut van die ambtenaar te bepalen, het arbeidsreglement of artikel 2, tweede lid, van het litigieuze reglement, niet
zouden kunnen afwijken van die artikelen of van dat beginsel.
In zoverre de onderdelen ontvankelijk zijn, kunnen ze niet worden
aangenomen.
.........................................................
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 4 maart 2011.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
12 mei 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Foriers.

N° 332
3o

— 12 mei 2014
(S.12.0092.F)

kamer

1o VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — Naamloze
vennootschappen. — Bestuurders. — Opdracht. — Duur.
2 o SOCIALE ZEKERHEID. — ZELFSTANDIGEN. — Bestuurders
vennootschappen. — Sociaal statuut. — Vermoeden. — Duur.

van

1o Ofschoon de duur van de opdracht van de bestuurders van naamloze
vennootschappen krachtens artikel 518, § 3, van het Wetboek van Vennootschappen, zes jaren niet te boven mag gaan en zij te allen tijde door de
algemene vergadering kunnen worden ontslagen, blijkt uit de regels van
de opdracht dat de functies van een bestuurder bij het verstrijken van de
duur worden voortgezet, om het behoud van het bestuur van de vennootschap te verzekeren tot hij vervangen is  (1). (Art. 518, § 3, Wetboek van
Vennootschappen ; art. 1991, BW)
2o Uit artikel 3, § 1, vierde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen volgt
dat personen benoemd tot mandataris in een aan de Belgische vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners onderworpen vennootschap of vereniging en in die hoedanigheid vermoed worden in België
een zelfstandige beroepsbezigheid uit te oefenen, onderworpen blijven
aan dat vermoeden zolang zij de functies uitoefenen waartoe zij werden
aangewezen  (2). (Art. 3, § 1, vierde lid, KB nr. 38 van 27 juli 1967)

(Sophia I nvest n.v. e.a. t. Partena v.z.w.)

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 332.
  (2) Id.
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A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het arbeidshof te
Brussel van 18 november 2011 en 23 april 2012.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 9 april 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseressen voeren een middel aan dat luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1200, 1206, 2244 tot 2249, inzonderheid 2249, van het Burgerlijk
Wetboek ;
— de artikelen 2, 3, 15, § 1, derde lid, en 16, § 2, van het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen ;
— de artikelen 517 en 518, § 3, van het Wetboek van vennootschappen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 18 november 2011 verwerpt de door de eiseressen
aangevoerde exceptie van verjaring en verklaart de vordering van verweerster
voor de periode vanaf 1 januari 2000 bijgevolg ontvankelijk, op grond dat :
“11. De eiseressen betogen dat de oorspronkelijke vordering gedeeltelijk
verjaard is aangezien volgens hen de dagvaarding om te verschijnen, betekend
op 6 februari 2008, de eerste stuitende akte is die tegen hen werd ingesteld ;
De verweerster voert aan dat de verjaring gestuit werd met de aan de
vennootschap Groupinvest betekende dagvaarding en de schulderkenning van
18 februari 2008 ;
Toepasselijke beginselen
12. Volgens artikel 16, § 2, koninklijk besluit nr. 38 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen verjaart de vordering van de bijdragen en
verhogingen na vijf jaar te rekenen vanaf de 1e januari die volgt op het jaar
waarvoor zij verschuldigd zijn.
De verjaring wordt gestuit 1o op de wijze bepaald in de artikelen 2244 en
volgende, Burgerlijk Wetboek ; 2 o met een aangetekende brief waarbij het organisme dat belast is met de inning van de door de betrokkene verschuldigde
bijdragen opvordert ;
Opdat het in de voormelde wettelijke bepalingen bedoelde aangetekend
schrijven of aangetekende brief als stuiting van de verjaring in aanmerking
kan worden genomen, dient deze namens het organisme of instituut ondertekend te zijn door een hiertoe bevoegde persoon, ongeacht het feit dat blijkt
dat het organisme of het instituut de afzender is (Cass. 22 september 2003,
S.03.0014.N).
13. Uit artikel 15, § 1, derde lid, koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen blijkt dat de
rechtspersonen hoofdelijk gehouden zijn tot de betaling van de door hun
vennoten of mandatarissen verschuldigde bijdragen ; die bepaling legt aan de
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gevolgen van de ingestelde hoofdelijkheid geen verdere beperking op (zie Cass.
6 juni 1988, AC, 1987-1988, p. 1285) ;
Volgens artikel 1206, Burgerlijk Wetboek, stuiten vervolgingen tegen een
van de hoofdelijke schuldenaars de verjaring ten aanzien van allen ;
Zo wordt de verjaring voor rechtspersonen gestuit door iedere handeling
die de verjaring stuit ten aanzien van de vennoot of mandataris (zie Cass.
14 januari 2002, S.01.0012.F) of andere persoon die tot dezelfde schuld hoofdelijk
gehouden is ;
In tegenstelling tot wat de eiseressen aanvoeren, is de hoofdelijke aansprakelijkheid niet afhankelijk van het vooraf instellen van een procedure tegen
de zelfstandige werknemer ;
14. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de afstand van de verjaring en de verjaringsstuitende werking van een eventuele schulderkenning :
Volgens artikel 2220, Burgerlijk Wetboek kan men vooraf geen afstand doen
van de verjaring : men kan wel afstand doen van een verkregen verjaring ;
Er kan slechts sprake zijn van afstand van de verkregen verjaring in de zin
van artikel 2220 van het Burgerlijk Wetboek voor feiten die voor geen enkele
andere uitleg vatbaar zijn ;
Zo mogen de partijen geen afstand doen van de reeds verlopen tijd van een
verjaring die van openbare orde is (zie Cass. 3 februari 1950, AC, 1950, 1, 358) ;
Volgens artikel 2248, Burgerlijk Wetboek, stuit overigens de erkenning van
het recht van hem tegen wie de verjaring loopt, door de schuldenaar of de
bezitter gedaan, de verjaring.
De schulderkenning moet zeker zijn (zie Cass. 18 november 1996, AC, p. 439) ;
Ze heeft slechts een stuitende werking ten aanzien van een schuld die nog
niet verjaard is. Daar heeft het arbeidshof op gewezen in zijn arrest van
14 augustus 2009 : ‘De schulderkenning stuit de verjaring, omdat diegene die de
schuld erkent elke wilsuiting van de schuldeiser overbodig maakt om de betaling van de schuld daadwerkelijk te verkrijgen. Maar ze heeft geen uitwerking
op de verworven verjaring’ (vertaling). ;
Ten slotte, stuit de schulderkenning niet een verjaring die de openbare orde
raakt tenzij een uitdrukkelijke bepaling daarin voorziet (Cass. 13 november
1995, AC, nr. 493, S.95.0050.F) ;
Toepassing op dit geval
15. In onderhavig geval wordt de verjaring ten aanzien van de verschillende
hoofdelijke medeschuldenaars gestuit door de dagvaarding die op 8 juni 2005
aan de vennootschap Groupinvest betekend werd ;
Het voorwerp van die dagvaarding, om de vennootschap Groupinvest te
veroordelen tot het betalen van de door de heer H. verschuldigde bijdragen tot
het eerste kwartaal 2003, was dus identiek aan dat van de vorderingen van deze
procedure ;
16. De eiseressen betogen vergeefs dat de dagvaarding van 8 juni 2005 geen
stuitende uitwerking kon hebben aangezien de heer H. toen geen bestuurder
meer was van de vennootschap Groupinvest en er geen opdracht meer uitoefende ;
De stuiting van de verjaring staat los van de vraag of de vordering tegen
de vennootschap die de hoedanigheid van hoofdelijke schuldenaar betwist,
volledig of deels gegrond is ;
Het is trouwens niet bewezen dat de bestuursopdracht beëindigd was ;
De heer H. werd inderdaad op 22 januari 1991 benoemd tot bestuurder van de
vennootschap Groupinvest, voor een duur van zes jaar en er was toen duidelijk
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gesteld dat de opdracht een einde zou nemen na de algemene vergadering van
1997 ;
Volgens de vaste rechtspraak is het echter zo dat, ‘lorsque, après la date fixée
par les statuts pour la fin du mandat des administrateurs, aucune assemblée
générale n’est tenue pour pourvoir à leur remplacement, ils restent en fonctions
et demeurent responsables jusqu’à leur remplacement’ (Gent, 9 mei 2005, J.D.S.C.,
2007, boek 1, 38 ; zie ook J. Malherbe, Y. De Cordt, Ph. Lambrechts, Ph. Malherbe,
Droit des sociétés. Droit communautaire et droit belge, Bruylant, 2009, 578) ;
Niettegenstaande het aandringen van het arbeidshof, werd er weliswaar geen
enkel stuk ingediend dat kan bewijzen dat, na afloop van de opdracht van de
heer H., een algemene vergadering gehouden werd waarin in zijn vervanging
werd voorzien.
De brief die de curator van het faillissement van de vennootschap Groupinvest op 29 september 2005 naar de heer H. gestuurd heeft, geeft veeleer aan dat
in geen vervanging werd voorzien : men kan immers ervan uitgaan dat, als
nieuwe bestuurders benoemd waren en hun benoeming gepubliceerd was, de
curator zich niet tot de heer H. zou hebben gericht voor de afhandeling van het
faillissement ;
Zo ook is het veelbetekenend dat de heer H. in zijn antwoord aan de curator
niet heeft aangegeven door wie en op welke datum de algemene vergadering
hem zou hebben vervangen. De verwijzing in die brief naar de heer J. L. is niet
pertinent aangezien, volgens het uittreksel in het Belgisch Staatsblad, de heer
L. op 22 januari 1991 één van de drie benoemde bestuurders was, zoals de heer
H. : hij kon deze laatste dus niet vervangen ;
Samengevat moet men ervan uitgaan dat de heer H., tijdens de litigieuze
periode, nog steeds bestuurder van de vennootschap Groupinvest was ;
17. In dat geval heeft de aan de vennootschap Groupinvest betekende dagvaarding van 8 juni 2005 de verjaring gestuit ten aanzien van de andere hoofdelijke
medeschuldenaars ;
Daaruit volgt dat de bijdragen die gevorderd zijn voor de periode met ingang
van 1 januari 2000 niet verjaard zijn ;
De bijdragen die gevorderd worden voor de twee kwartalen van 1999 zijn
echter verjaard vermits er geen enkele andere stuitende handeling is geweest
vóór 31 december 2004 ;
De verweerster betoogt vergeefs dat ze in haar brief van 18 februari 2008
afstand zou hebben gedaan van de verjaring, ook ten aanzien van de nog voor
1999 verschuldigde bijdragen.
Afstand kan slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen enkele andere
interpretatie vatbaar zijn ;
Maar de bedragen in kwestie en de desbetreffende periodes blijken niet uit de
brief van 18 februari 2008 die dus niet geldt als afstand van de verjaring voor de
bijdragen waarvan de inning niet gestuit was door de dagvaarding die aan de
vennootschap Groupinvest betekend werd ;
Er is dus geen afstand geweest van de verjaring op grond van artikel 2220,
Burgerlijk Wetboek ;
18. Het vonnis moet worden gewijzigd voor zover het de voor 2000 en 2001
gevorderde bijdragen verjaard verklaart. Het zal daarentegen worden bevestigd voor zover het de verjaring van de bijdragen van 1999 betreft”.
Grieven
Krachtens artikel 16, § 2, koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, bedoeld
in het middel, verjaart de vordering van de in dit besluit bedoelde bijdragen
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na vijf jaar te rekenen vanaf de 1ste januari die volgt op het jaar waarvoor zij
verschuldigd zijn.
Volgens diezelfde bepaling wordt de verjaring gestuit op de wijze bepaald in
de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
De stuitende werking van de verjaring kan blijken uit een gedinginleidende
dagvaarding en de verjaring is gestuit ten aanzien van alle personen die hoofdelijk tot dezelfde schuld gehouden zijn.
Uit de redenen van het arrest blijkt dat het arbeidshof geoordeeld heeft dat
de op 8 juni 2005 aan de vennootschap Groupinvest betekende dagvaarding tot
inning van de bijdragen die tot het 1e kwartaal 2003 verschuldigd waren, een
stuitende werking had.
Het arrest vermeldt dat de vennootschappen vergeefs betogen dat de dagvaarding van 8 juni 2005 geen stuitende werking kon hebben aangezien de heer H.
toen geen bestuurder van de vennootschap Groupinvest meer was en er geen
opdracht meer uitoefende zodat Groupinvest niet hoofdelijk meer gehouden
was aan de verschuldigde bijdragen.
Om de stuitende werking van de tegen de vennootschap Groupinvest ingestelde dagvaarding te verantwoorden en de vordering van de verweerster tegen
de hoofdelijk gehouden eiseressen gegrond te verklaren, steunt het arrest op
het feit dat “niet is aangetoond dat de opdracht van bestuurder beëindigd was”.
Het arrest beslist immers met de door het middel aangevochten redenen
dat de heer H. tijdens de litigieuze periode nog steeds bestuurder was van de
vennootschap Groupinvest op grond dat, hoewel zijn opdracht op de algemene
vergadering van 1997 beëindigd was door het aflopen ervan, het bewijs niet
werd geleverd dat in zijn vervanging was voorzien.
Daaruit volgt, volgens het arrest, dat de vennootschap Groupinvest hoofdelijk medeschuldenaar was van de door de heer H. verschuldigde bijdragen en
dat de dagvaarding tegen die vennootschap bijgevolg de verjaring gestuit had
ten aanzien van alle hoofdelijke medeschuldenaars, onder wie de eiseressen.
Het arrest wijst erop dat de heer H. op 22 januari 1991 benoemd werd tot
bestuurder van de vennootschap Groupinvest voor een duur van zes jaar, met
de precisering dat de opdracht een einde zou nemen na de algemene vergadering van 1997.
Het arrest vermeldt vervolgens dat die uittredende bestuurder, op het einde
van zijn mandaat in principe aansprakelijk blijft voor het bestuur van de
vennootschap tot hij vervangen is en het leidt eruit af dat de heer H. bijgevolg
de hoedanigheid heeft behouden van zelfstandig werknemer als bestuurder van
die vennootschap.
De grieven tegen die redenen zijn van tweeërlei aard.
Eerste onderdeel
Het beginsel van voortzetting van de functie van de bestuurder die zijn functies heeft neergelegd tot aan zijn vervanging, waaraan het arrest refereert
ter staving van zijn beslissing, kan slechts verantwoord zijn als zijn opdracht
beëindigd wordt door ontslag of afzetting.
Nadat het erop gewezen heeft dat het mandaat van bestuurder in 1997 afgelopen was omdat de termijn verstreken was, kon het arrest niet naar recht
beslissen dat de heer H. zijn activiteit als zelfstandige had voortgezet na het
aflopen van zijn opdracht, op grond dat er sociale bijdragen verschuldigd zijn
op dat mandaat.
Zodoende schendt het arrest de artikelen 517 en 518, § 3, Wetboek van vennootschappen aangezien het uit het bestaan van een zelfstandige activiteit van de
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heer H. het bestaan afleidt van een opdracht van bestuurder binnen de vennootschap Groupinvest, terwijl die opdracht volgens de elementen waarop hij wijst
beëindigd werd door het verstrijken van de termijn van zes jaar, wat volgens
artikel 518, § 3, van dat wetboek de maximale duur is.
Het arrest schendt bovendien en bijgevolg :
— de artikelen 2 en 3, koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 doordat het de
heer H. onterecht onderworpen verklaart aan het stelsel van de zelfstandige
werknemers terwijl het vaststelt dat de opdracht van bestuurder die de onderwerping aan dat stelsel rechtvaardigt, een einde had genomen na afloop van de
termijn van zes jaar bepaald bij artikel 518, § 3, Wetboek van vennootschappen ;
— de artikelen 15, § 1, derde lid, en 16, § 2, van het Koninklijk Besluit nr. 38
van 27 juli 1967 doordat het weigert de verjaring te erkennen van het beroep
van de verweerster tot betaling van de door de heer H. verschuldigde sociale
bijdragen en doordat het dat tegen de eiseressen ingestelde beroep gegrond
verklaart ;
— de artikelen 1200, 1206 en 2249, Burgerlijk Wetboek doordat het een hoofdelijke veroordeling ten laste van de eiseressen uitspreekt nadat het de stuitende
werking van de verjaring ten aanzien van hen allemaal erkend heeft op grond
van het bestaan van een zelfstandige activiteit door de uitoefening van een
opdracht van bestuurder binnen Groupinvest terwijl die opdracht beëindigd
werd na afloop van de termijn met toepassing van artikel 518, § 3, Wetboek van
Vennootschappen.
Tweede onderdeel
Het beginsel waaraan het arrest refereert is enkel bestemd om de werking
van de vennootschap in kwestie in het maatschappelijk belang te verzekeren
en om derden de mogelijkheid te bieden eventueel rechtsmiddelen in te stellen
tegen bestuurders van vennootschappen maar is volledig vreemd aan het
sociaal statuut van de bestuurder wiens functie beëindigd is (schending van de
artikelen 2, 3, 15, § 1, derde lid, en 16, § 2, van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen).

III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Ofschoon de duur van de opdracht van de bestuurders van naamloze vennootschappen krachtens artikel 518, § 3, van het Wetboek van
Vennootschappen, zes jaren niet te boven mag gaan en zij te allen
tijde door de algemene vergadering kunnen worden ontslagen, blijkt
uit de regels van de opdracht dat de functie van een bestuurder na het
verstrijken van de duur zijn mandaat wordt voortgezet, om het behoud
van het bestuur van de vennootschap te verzekeren tot hij vervangen is.
Het onderdeel dat volledig uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 3, § 1, vierde lid, van het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen worden personen benoemd tot mandataris in een aan de
Belgische vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners
onderworpen vennootschap of vereniging vermoed in België een zelfstandige beroepsbezigheid uit te oefenen.
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Daaruit volgt dat de aldus aangewezen persoon onderworpen blijft
aan dat vermoeden zolang hij de functie uitoefent waartoe hij is aangewezen.
Het bestreden arrest van 18 november 2011, dat oordeelt dat de
bestuurder de uitoefening van de functie waartoe hij was aangewezen
heeft voortgezet na het verstrijken van de termijn ervan, beslist naar
recht dat hij de hoedanigheid heeft behouden van een bestuurder die
onderworpen is aan het sociaal statuut van zelfstandige werknemer
tijdens de litigieuze periode.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Er werd geen afzonderlijke grief aangevoerd tegen het bestreden
arrest van 23 april 2012.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
12 mei 2014 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van Ommeslaghe en de heer
Foriers.

N° 333
3o

— 12 mei 2014
(S.12.0136.F)

kamer

1o ARBEIDSOVEREENKOMST. — EINDE. — Ontslag om dringende reden.
— Ontslag. — K ennisgeving. — Plaats. — Woonplaats. — Gekozen woonplaats.
2 o WOONPLAATS. — Woonplaats

kiezen.

— Gekozen

woonplaats.

— Begrip.

1o Artikel 35, vijfde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, dat bepaalt dat de kennisgeving van de dringende
reden van het ontslag, op straffe van nietigheid, hetzij bij een ter post
aangetekende brief, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot geschiedt,
sluit niet uit dat die kennisgeving kan geschieden aan een door de
geadresseerde gekozen woonplaats. (Art. 35, vijfde lid, Arbeidsovereenkomstenwet)
2o Woonplaats kiezen, bedoeld bij artikel 111 van het Burgerlijk Wetboek,
bestaat uit het vrijwillig of door de wet opgelegd vestigen van een bijzondere woonplaats, naast de algemene woonplaats, die overigens volledig
blijft bestaan, voor de uitvoering van een akte of van een reeks bepaalde
aktes. (Art. 111 BW)

(W. t. Alternatieve DLS v.z.w.)
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A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Luik van 26 maart 2012.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten ;
— de artikelen 111, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 35 en 39 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verwerpt de vorderingen van de eiseres die strekken tot de veroordeling van de verweerster tot betaling van 665,05 euro als opzeggingsvergoeding en van 3.990,24 euro als vergoeding voor willekeurig ontslag, om de
volgende redenen :
a) Opzeggingsvergoeding
Artikel 35, Arbeidsovereenkomstenwet, bepaalt :
“Elke partij kan de overeenkomst zonder opzegging of vóór het verstrijken
van de termijn beëindigen om een dringende reden die aan het oordeel van
de rechter wordt overgelaten en onverminderd alle eventuele schadeloosstellingen.
Onder dringende reden wordt verstaan de ernstige tekortkoming die elke
professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.
Ontslag om een dringende reden mag niet meer zonder opzegging of vóór het
verstrijken van de termijn worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de partij die zich
hierop beroept.Alleen de dringende reden waarvan kennis is gegeven binnen
drie werkdagen na het ontslag kan worden aangevoerd ter rechtvaardiging van
het ontslag zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn.
Op straffe van nietigheid, geschiedt de kennisgeving van de dringende reden
hetzij bij een ter post aangetekende brief, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot.
Deze kennisgeving kan ook geschieden door afgifte van een geschrift aan
de andere partij. De handtekening van deze partij op het duplicaat van dit
geschrift geldt enkel als bericht van ontvangst van de kennisgeving.
De partij die een dringende reden inroept, dient hiervan het bewijs te leveren ;
bovendien moet zij bewijzen dat zij de termijnen voorzien in het derde en vierde
lid geëerbiedigd heeft’ ;
De afdankingsbrief werd bij een ter post aangetekende brief toegestuurd aan
de advocaat van de eiseres ;
Aangezien de brief van de eiseres van 2 maart 2010 waarin zij de verweerster verzoekt zich ‘voortaan enkel te richten tot mijn advocaten (wier adres u
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welbekend is) en mij niet verder meer lastig te vallen’, moet beschouwd worden
als woonplaats kiezen, is de betekening van het ontslag zonder opzegging
wettig en geldig ;
De afdankingsbrief is voldoende duidelijk opdat de eiseres kan weten wat
haar verweten wordt en het arbeidshof kan nagaan of de in de afdankingsbrief
vermelde verwijten overeenstemmen met degene die tijdens de procedure zijn
opgeworpen ;
De onwettige afwezigheid op het werk is een voortdurend verzuim aan de
contractuele verplichtingen en het is aan de werkgever om te bepalen op welk
ogenblik de maat van de dringende reden overschreden is. Op het ogenblik van
de afdanking duurde de afwezigheid op het werk nog steeds voort ;
De opzeggingstermijn van drie dagen werd dus geëerbiedigd ;
De sedert 28 april 2008 onwettige afwezigheid, niettegenstaande de eiseres
ervan op de hoogte was gebracht dat het door haar aangevraagde ouderschapsverlof niet wettelijk kon worden toegestaan, is een dringende reden die de
vertrouwensrelatie tussen de partijen in de overeenkomst heeft aangetast en
is een dringende reden tot afdanking in de zin van het genoemde artikel 35 ;
Aangezien de dringende reden tot afdanking reeds aangetoond werd op grond
van de onwettige afwezigheid, hoeven de andere redenen tot ontslag niet te
worden onderzocht ;
Bij een afdanking op grond van dringende reden is geen opzeggingsvergoeding verschuldigd ;
Het incidenteel beroep is dus gegrond.
b) Willekeurige afdanking
Volgens artikel 63, Arbeidsovereenkomstenwet, wordt onder willekeurige
afdanking verstaan het ontslag van een werkman om redenen die geen verband
houden met de geschiktheid of het gedrag van de werkman of die niet berusten
op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming of de dienst.
Aangezien de afdanking om dringende reden gegrond was, hetgeen noodzakelijkerwijs gekoppeld is aan het gedrag van de eiseres, kan de afdanking niet
willekeurig zijn ;
Bijgevolg is geen overeenstemmende vergoeding verschuldigd ;
Het beroep is op dat punt niet gegrond”.
Grieven
Krachtens artikel 35, Arbeidsovereenkomstenwet, kan elke partij de overeenkomst zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn beëindigen
om een dringende reden die aan het oordeel van de rechter wordt overgelaten
en onverminderd alle eventuele schadeloosstellingen.
Luidens het vierde (lees vijfde) lid, geschiedt de kennisgeving van de dringende reden op straffe van nietigheid, hetzij bij een ter post aangetekende
brief, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot. Deze kennisgeving kan ook
geschieden door afgifte van een geschrift aan de andere partij (vijfde [lees
zesde] lid van artikel 35).
De kennisgeving van de dringende reden geschiedt bij aangetekende brief
aan de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, aan de verblijfplaats van
de geadresseerde (artikel 35, Arbeidsovereenkomstenwet ; artikel 35, Gerechtelijk Wetboek).
Krachtens artikel 111, Burgerlijk Wetboek, kunnen, wanneer de partijen of
een van hen in een akte, met het oog op de uitvoering van die akte, woonplaats kiezen in een andere plaats dan de werkelijke woonplaats, de op die akte
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betrekking hebbende betekeningen, rechtsvorderingen en vervolgingen aan de
overeengekomen woonplaats en voor de rechter van die woonplaats geschieden.
In dezelfde zin, bepaalt artikel 39, Gerechtelijk Wetboek, dat wanneer de
geadresseerde bij een lasthebber woonplaats heeft gekozen, de betekening en
de kennisgeving aan die woonplaats mogen geschieden.
Woonplaats kiezen bestaat uit het vrijwillig vestigen van een bijzondere
woonplaats, naast de algemene woonplaats, die overigens volledig blijft
bestaan, voor de uitvoering van een akte of van een reeks bepaalde aktes.
Woonplaats kiezen kan impliciet zijn, op voorwaarde dat de aldus uitgedrukte wil zeker is.
Woonplaats kiezen heeft een specifiek karakter. Het is beperkt tot een welbepaalde zaak en geldt slechts voor de akte waarvoor het geschied is.
Te dezen beslist het arrest dat de brief van 2 maart 2010 (het gaat eigenlijk
om een brief die op 5 maart 2010 is gedagtekend) van de eiseres, waarin zij de
verweerster verzoekt zich “voortaan enkel te richten tot mijn advocaten (wier
adres u welbekend is) en mij niet verder meer lastig te vallen”, beschouwd moet
worden als woonplaats kiezen.
Aangezien die brief van 2 [lees : 5] maart 2010 niet expliciet of impliciet
aangeeft dat de eiseres bij haar advocaat woonplaats zou hebben gekozen, noch
welke de aktes zijn waarvoor het woonplaats kiezen zou zijn geschiedt, kon
het arrest niet beslissen, zonder de artikelen 111, Burgerlijk Wetboek, en 39,
Gerechtelijk Wetboek, te schenden dat de eiseres in haar brief van 5 maart 2010
woonplaats had gekozen en dat de betekening van het ontslag zonder opzegging
bijgevolg wettig en geldig was (schending van de artikelen 35, Arbeidsovereenkomstenwet, en 35, Gerechtelijk Wetboek).
Het arrest dat beslist dat de eiseres met haar verzoek aan de verweerster om
zich “voortaan enkel te richten tot mijn advocaten (wier adres u welbekend
is) en mij niet verder meer lastig te vallen”, woonplaats zou gekozen hebben
bij haar advocaat, geeft daardoor trouwens een uitlegging aan de brief van
de eiseres van 5 maart 2010 die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan
en miskent bijgevolg de bewijskracht van die akte (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322, Burgerlijk Wetboek).
Met de beslissing, ten slotte, dat de afdanking niet willekeurig kan zijn
aangezien ze om dringende reden gegrond was, schendt het arrest alle in het
middel aangevoerde wettelijke bepalingen.

III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Artikel 35, vijfde lid, Arbeidsovereenkomstenwet dat bepaalt dat de
kennisgeving van de dringende reden van het ontslag, op straffe van
nietigheid, hetzij bij een ter post aangetekende brief, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot geschiedt, sluit niet uit dat die kennisgeving kan
geschieden aan een door de geadresseerde gekozen woonplaats.
Woonplaats kiezen, bedoeld bij artikel 111, Burgerlijk Wetboek,
bestaat uit het vrijwillig of door de wet opgelegd vestigen van een
bijzondere woonplaats, naast de algemene woonplaats, die overigens
volledig blijft bestaan, voor de uitvoering van een akte of van een
reeks bepaalde akten.
Het arrest dat beslist dat “de eiseres bij aangetekende brief van 14 juli
2010 aan haar raadsman, om dringende reden afgedankt werd zonder
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opzegging” en oordeelt dat “aangezien de brief van 2 [lees : 5] maart
2010 van de eiseres waarin ze de verweerster verzoekt zich “voortaan
enkel te richten tot haar advocaat (wiens adres haar welbekend is) en
haar niet verder meer lastig te vallen”, moet beschouwd worden als
woonplaats kiezen, is de betekening van het ontslag […] geldig”.
Het arrest dat uit die brief afleidt dat de eiseres woonplaats gekozen
had op het kantoor van haar advocaat, geeft daarmee aan die akte geen
uitleg die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent
bijgevolg de bewijskracht niet.
Aangezien uit al die redenen blijkt dat die brief aan de verweerster
gericht werd in het specifieke kader van de arbeidsbetrekkingen die
de partijen onderling waren aangegaan, kon het arrest, op grond van
een feitelijke beoordeling, binnen dat kader de wilsuitdrukking van
eiseres weerhouden om woonplaats te kiezen en de uitwerking daarvan
te erkennen zonder enige, in het middel aangevoerde wetsbepaling te
schenden.
Het kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
12 mei 2014 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 334
3o

— 12 mei 2014
(S.12.0145.F)

kamer

BEROEPSZIEKTE. — Blijvende ongeschiktheid. — A anvang. — Vergoe ding. — Leeftijd van het slachtoffer. — 65 jaar. — Gevolg.

Uit de tekst en de wetsgeschiedenis van artikel 35bis, eerste, derde en
vierde lid, van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en
de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd
op 3 juni 1970, zoals van toepassing op de feiten, blijkt dat het derde en
vierde lid van toepassing zijn wanneer de blijvende arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door de beroepsziekte aanvangt vóór de vijfenzestigste
verjaardag van de getroffene, aangezien enkel het eerste lid van toepassing is wanneer die ongeschiktheid zich na die datum voordoet  (1).

(Fonds

voor de beroepsziekten t.

C.)

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 334.
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A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Luik van 17 december 2010.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 10 april 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert een middel aan dat luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 31, 3 o, 35 (zowel vóór als na de wijziging ervan bij de wet van
13 juli 2006) en 35bis (zowel vóór als na de wijziging ervan bij de wet van 13 juli
2006) van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten
(thans met het opschrift Wetten betreffende de preventie van beroepsziekten
en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit), gecoördineerd
op 3 juni 1970.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het beroep van de eiser ongegrond, bevestigt het
vonnis van de eerste rechter in al zijn beschikkingen en veroordeelt de eiser
tot de kosten van het hoger beroep. Het arrest zegt voor recht dat de eiser de
verweerder moet vergoeden volgens een globale graad van blijvende arbeidsongeschiktheid van 11 pct., hetzij 10 pct. wegens louter lichamelijke arbeidsongeschiktheid en 1 pct. bijzonder percentage op 65 jaar, en dat vanaf 1 augustus
2006, en veroordeelt hem tot betaling van de wettelijke vergoedingen volgens
die tabel van ongeschiktheid, tot de verwijlinterest die verschuldigd is op die
vergoedingen en tot de kosten van eerste aanleg.
Het steunt zijn beslissing op de volgende redenen :
“1. De toepasselijke wetsbepaling en de chronologische evolutie ervan
1.1. Artikel 35bis, eerste lid, van de gecoördineerde wetten betreffende
de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die
ziekten voortvloeit, bepaalt in de op 30 maart 1994 van kracht zijnde versie,
dat ‘ingeval de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld,
gewijzigd of bevestigd na de leeftijd van 65 jaar, bij de evaluatie van deze graad
geen rekening wordt gehouden met de vermindering van het normale vermogen
tot verdienen veroorzaakt door de feitelijke beperking van de arbeidsmogelijkheden op de arbeidsmarkt’.
Die bepaling vertrekt vanuit de logische vaststelling dat er op de pensioengerechtigde leeftijd geen arbeidsmarkt meer is en bijgevolg geen vergoeding
bij een wijziging van graad na de wettelijke pensioenleeftijd.
Men houdt met andere woorden geen rekening meer met de socio-economische weerslag van een ongeschiktheid door een beroepsziekte waarvan de
graad wordt vastgesteld, gewijzigd of bevestigd na de leeftijd van 6 jaar.
1.2. Die tekst wordt aangevuld met een tweede lid, ingevoegd bij de wet van
21 december 1994, dat het volgende bepaalt : ‘Nochtans kan de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid die op 31 december 1993 toegekend was aan een
slachtoffer van een beroepsziekte die de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft vóór
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1 januari 1994 slechts verminderd worden indien de lichamelijke arbeidsongeschiktheid verminderd is’.
1.3. Die bepaling heeft dus tot doel om de gevolgen van de regel van het eerste
lid te matigen ten gunste van de groep slachtoffers die ze aanmerkt.
De socio-economische factoren van de gerechtigden van die beschikking
komen dus enkel in aanmerking voor het percentage gedeeltelijke blijvende
ongeschiktheid als hun lichamelijke ongeschiktheid verminderd is.
1.4. Artikel 35bis, derde lid, in de op 31 maart 1994 van kracht zijnde versie,
heeft de volgende regel ingevoegd, die van toepassing is op de slachtoffers die,
zoals de verweerder, op 31 december 1993 de leeftijd van 65 jaar nog niet hadden
bereikt : ‘Indien de getroffene na 31 december 1993 de leeftijd van 65 jaar bereikt,
wordt de vermindering van het normale vermogen tot verdienen, veroorzaakt
door de feitelijke beperking van de arbeidsmogelijkheden op de arbeidsmarkt,
van ambtswege niet meer vergoed vanaf de eerste dag van de maand die volgt
op die waarin de gerechtigde de leeftijd van 65 jaar bereikt’.
1.5. Artikel 35bis, vierde lid, in de op 22 februari 1998 ingevoerde versie, zal de
toepassing van die regel als volgt aanpassen : ‘De in vorig lid bedoelde getroffene heeft vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die waarin hij de
leeftijd van 65 jaar bereikt, recht op een verhoging van zijn graad van blijvende arbeidsongeschiktheid gelijk aan : 1 % bijkomende blijvende arbeidsongeschiktheid wanneer deze is vastgesteld op ten minste 36 % en ten hoogste op
50 % ; 2 % bijkomende blijvende arbeidsongeschiktheid wanneer deze is vastgesteld op meer dan 50 % en ten hoogste op 65 % ; 3 % bijkomende blijvende
arbeidsongeschiktheid wanneer deze meer dan 65 % bedraagt zonder dat het
totaal evenwel 100 % mag overschrijden’.
Artikel 2 van de wet van 11 mei 2007 heeft de evaluatiemarge gewijzigd van de
ongeschiktheden die recht geven op die leeftijdsuitkering voor de in het vierde
lid van artikel 35bis bedoelde personen, met de verduidelijking dat de verhoging
van de graad gelijk aan 1 % bijkomende blijvende arbeidsongeschiktheid kan
worden toegekend aan de personen waarvan de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld op ten hoogste 35 %.
2. De uitlegging van de eiser
2.1. De eiser leest artikel 35bis, vierde lid, als volgt. Hij meent dat dit lid, dat
‘de in vorig lid bedoelde getroffenen’ bedoelt, dus in nauwe samenhang moet
worden gelezen met de in het derde lid van dezelfde bepaling bedoelde regel, die
precies geen enkele vergoeding meer toekent aan de personen die de leeftijd
van 65 jaar na 31 december 1993 bereikt hebben voor hun vermindering van het
normale vermogen tot verdienen, veroorzaakt door de feitelijke beperking van
de arbeidsmogelijkheden op de arbeidsmarkt. Hij leidt eruit af dat die groep
van personen waartoe de verweerder behoort, bijgevolg geen aanspraak mag
maken op de leeftijdsuitkering.
3. De beslissing van het arbeidshof
Het arbeidshof houdt er een andere lezing van die wetsbepaling op na dan de
eiser.
3.1. Hoewel het ontegenzeglijk zo is, gelet op de verwijzing naar het derde lid
van artikel 35bis van de wet in het vierde lid dat de verweerder vraagt toe te
passen in zijn voordeel, dat de door die twee alineas van een zelfde bepaling
bedoelde regels samen moeten worden gelezen, mag het algemene opzet niet uit
het oog worden verloren.
Dat streeft naar het regelen van de schadeloosstelling van de getroffenen van
een beroepsziekte die 65 jaar oud zijn.
Het stelt in het eerste lid een beginsel, namelijk dat er geen vergoeding is
voor de gevolgen van de vermindering van het normale vermogen tot verdienen
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veroorzaakt door de beperking van de arbeidsmogelijkheden op de arbeidsmarkt van die groep van personen, van wie men inderdaad aanneemt dat de
tewerkstellingsmogelijkheden zeer sterk beperkt, of zelfs verdwenen zijn.
3.2. De sociale wetgever heeft evenwel in die categorie van personen van
65 jaar of ouder een onderscheid willen maken tussen verschillende subgroepen
om de in het voornoemde eerste lid ingevoegde regel te matigen en aan te
passen om rekening te houden met hun bijzondere toestand als slachtoffer.
3.2.1. In het tweede lid van artikel 35bis heeft hij zich vooreerst toegespitst op
de groep van getroffenen die vóór 31 december 1993 de leeftijd van 65 jaar hebben
bereikt, opdat zij niet zouden worden benadeeld door de invoering, op 31 maart
1994, van dat nieuwe vergoedingsstelsel, terwijl ze tot dan konden genieten van
de vergoeding bij een wijziging van hun normaal vermogen tot verdienen door de
beperkte arbeidsmogelijkheden op hun arbeidsmarkt na die leeftijd.
3.2.2. Voor de getroffenen die deel uitmaken van de andere subgroep, namelijk van de personen die na 31 december 1993 65 jaar oud worden, heeft de wet
van 21 maart 1994 een regel ingevoerd die de wet van 21 februari 1998 op zijn
beurt matigt.
De regel gesteld in het derde lid bestaat erin dat de socio-economische weerslag van de ongeschiktheid die het gevolg is van de beroepsziekte die verband
houdt met de inkrimping van hun arbeidsmarkt, niet meer vergoed wordt van
ambtswege vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de gerechtigde de leeftijd van 65 jaar bereikt.
De matiging die vier jaar later wordt aangebracht, bestaat erin dat het niet
in aanmerking nemen van de socio-economische factoren forfaitair verzacht
wordt door het toekennen van een leeftijdsuitkering die gewijzigd wordt in
functie van de graad van de lichamelijke ongeschiktheid van de getroffene.
3.3. Het vierde lid van artikel 35bis, Beroepsziektenwet moet in die zin gelezen
worden.
3.3.1. Dat is ook de strekking van de rechtsleer. P. Delooz en D. Kreit schrijven
in hun werk over beroepsziekten het volgende : ‘La rigueur de la disposition de
l’article 35bis des lois coordonnées a été atténuée par l’entrée en vigueur, au
1er janvier 1997, de la disposition de l’article 18 de la loi du 22 février 1998 qui a
introduit un alinéa 4 dans l’article 35bis, lequel prévoyait que la victime visée
par ledit article 35bis, alinéa 3, avait droit, à partir du premier jour du mois
qui suit celui au cours duquel elle a atteint l’âge de 65 ans, à une majoration
de son taux d’incapacité permanente de travail variant de 1 à 3 p.c. suivant
l’importance de ladite incapacité permanente de travail, laquelle ne peut
s’entendre que de l’incapacité physique’.
3.3.2. Ons arbeidshof deelt die mening van de rechtsleer en heeft in een arrest
van 17 maart 2008 het volgende geoordeeld over de manier waarop het derde en
vierde lid van artikel 35bis van de gecoördineerde wetten moet worden gelezen.
‘De wetgever heeft die omslachtige omschrijving gebruikt om de opheffing
duidelijk te maken, vanaf de datum die hij aanwijst, van het in aanmerking
nemen van de weerslag van alle socio-economische factoren. Vanaf die datum
stemt, met andere woorden, de graad van de blijvende arbeidsongeschiktheid
overeen met de graad van de definitieve lichamelijke ongeschiktheid.
De blijvende arbeidsongeschiktheid die in elk van die twee opeenvolgende
teksten vermeld wordt, is de blijvende arbeidsongeschiktheid van de getroffene
die, volgens het voornoemde vierde lid, “de in vorig lid bedoelde getroffene» is,
namelijk de getroffene die de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft.
Het betreft dus de blijvende arbeidsongeschiktheid die overeenstemt met
zijn lichamelijke ongeschiktheid, met uitsluiting van de socio-economische
factoren die hem eerder waren toegekend.
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Voorts neemt de graad van “bijkomende blijvende arbeidsongeschiktheid»
de plaats in van de graad die het gevolg is van de socio-economische factoren
waarvan hij het verlies compenseert (zeer gedeeltelijk weliswaar) ; dus bijkomend bij de lichamelijke ongeschiktheid’.
3.3.3. Die doctrine en die rechtspraak vinden hun steun in de parlementaire
voorbereiding van de wet van 22 februari 1998.
De memorie van toelichting van het wetsontwerp houdende sociale bepalingen becommentarieert de invoering van een vierde lid in artikel 35bis als
volgt :
‘Het huidige artikel 35bis, derde lid, van dezelfde wetten, bepaalt dat voor de
getroffene die na 31 december 1993 de leeftijd van 65 jaar bereikt, de vermindering van het normale vermogen tot verdienen veroorzaakt door de feitelijke
beperking van de arbeidsmogelijkheden op de arbeidsmarkt van ambtswege
niet meer vergoed wordt vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die
waarin de gerechtigde de leeftijd van 65 jaar bereikt.
Men stelt evenwel vast dat de uitgaven voor de geneeskundige verzorging of
andere uitgaven die gepaard gaan met een beroepsziekte almaar toenemen met
de leeftijd omdat de ongeschiktheid gewoonlijk verergert.
De getroffenen die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben, dienen niet systematisch aanvragen in voor de verergering van hun ziektetoestand, omdat ze
opzien tegen de administratieve stappen die ze moeten ondernemen en de medische onderzoeken die moeten worden ondergaan.
Om die toestand gedeeltelijk te verhelpen wordt voorgesteld om voor de in
artikel 35bis, derde lid, bedoelde getroffenen waarvan het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid hoger ligt dan 35 %, dit percentage met 1 % à 3 %
te verhogen in functie van hun percentage lichamelijke arbeidsongeschiktheid’.
Tot besluit, valt de verweerder in de voorwaarden van deze bepaling en kan
hij dus aanspraak maken op de leeftijdsuitkering van 1 pct. die het beroepen
vonnis hem heeft toegekend.
Het hoger beroep wordt dus ongegrond verklaard”.
Grieven
Het werd niet betwist, en het arrest stelt vast, dat de verweerder op
10 september 1932 geboren is om op 10 september 1997 de leeftijd van 65 jaar te
bereiken, dit is na 31 december 1993, dat hij op 16 augustus 2006, dus na de leeftijd van 65 jaar te hebben bereikt, een vergoedingsaanvraag wegens beroepsziekte heeft ingediend, dat de eiser beslist had dat vanaf 1 augustus 2006 een
vergoeding wegens beroepsziekte kon worden toegekend rekening houdend met
een graad van gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid van 6 pct. en dat
de verweerder die evaluatie betwistte.
Na in artikel 31 de verschillende schadegevallen wegens beroepsziekten
welke aanleiding geven tot schadeloosstelling te hebben opgesomd, waaronder
3 o, de gedeeltelijke of volledige blijvende arbeidsongeschiktheid, worden de
regels van die schadeloosstelling hernomen in de artikelen 32 en volgende van
de wetten betreffende de schadeloosstelling wegens beroepsziekten, thans de
wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de
schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970.
Luidens artikel 35bis van die gecoördineerde wetten :
— wanneer de arbeidsongeschiktheid van in den beginne blijvend is, wordt
een jaarlijkse vergoeding toegekend van 100 pct. bepaald naar de graad van de
blijvende ongeschiktheid, te rekenen vanaf het begin van de ongeschiktheid ;

ARREST-2014-5.indb 1152

15/04/15 16:01

N° 334 - 12.5.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

1153

— wanneer de tijdelijke arbeidsongeschiktheid blijvend wordt, vervangt een
jaarlijkse vergoeding van 100 pct. bepaald naar de graad van de blijvende ongeschiktheid, de tijdelijke vergoeding te rekenen van de dag waarop de ongeschiktheid van bestendige aard is.
— de aldus bepaalde bedragen kunnen verminderd worden wanneer de blijvende ongeschiktheid minder dan 10 pct. bedraagt en beperkt worden wanneer
er cumulatie is van verschillende vergoedingen ;
— de vergoeding kan aangepast worden wanneer de getroffene wegens een
beroepsziekte gehospitaliseerd wordt of indien zijn toestand de geregelde hulp
van een andere persoon volstrekt noodzakelijk maakt.
Artikel 35bis van die wetten stelt de vergoeding vast waarvan de getroffene
van een beroepsziekte die de leeftijd van 65 jaar bereikt, kan genieten.
Artikel 35bis van die gecoördineerde wetten bepaalde in de versie die van
toepassing is op de aanvraag tot vergoeding (16 augustus 2006) of op de eerste
dag van de vergoeding (1 augustus 2006), namelijk na de wijziging ervan bij de
wet van 22 februari 1998 (die van toepassing is vanaf 1 januari 1997) :
“Ingeval de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld,
gewijzigd of bevestigd na de leeftijd van 65 jaar, wordt bij de evaluatie van deze
graad geen rekening gehouden met de vermindering van het normale vermogen
tot verdienen veroorzaakt door de feitelijke beperking van de arbeidsmogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Nochtans kan de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid die op
31 december 1993 toegekend was aan een slachtoffer van een beroepsziekte die
de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft vóór 1 januari 1994 slechts verminderd
worden indien de lichamelijke arbeidsongeschiktheid verminderd is.
Indien de getroffene na 31 december 1993 de leeftijd van 65 jaar bereikt, wordt
de vermindering van het normale vermogen tot verdienen, veroorzaakt door
de feitelijke beperking van de arbeidsmogelijkheden op de arbeidsmarkt, van
ambtswege niet meer vergoed vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die
waarin de gerechtigde de leeftijd van 65 jaar bereikt.
De in vorig lid bedoelde getroffene heeft vanaf de eerste dag van de maand die
volgt op die waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt, recht op een verhoging
van zijn graad van blijvende arbeidsongeschiktheid gelijk aan :
1 % bijkomende blijvende arbeidsongeschiktheid wanneer deze is vastgesteld op ten minste 36 % en ten hoogste op 50 % ;
2 % bijkomende blijvende arbeidsongeschiktheid wanneer deze is vastgesteld op meer dan 50 % en ten hoogste op 65 % ;
3 % bijkomende blijvende arbeidsongeschiktheid wanneer deze meer dan
65 % bedraagt zonder dat het totaal evenwel 100 % mag overschrijden.
Wanneer de blijvende arbeidsongeschiktheid verergerd is, mag de vergoeding
toegekend ingevolge deze verergering niet vroeger ingaan dan zestig dagen
vóór de datum van de herzieningsaanvraag”.
Overeenkomstig het eerste lid van dat artikel 35bis, wordt, voor de persoon
die na 31 december 1928 geboren is en die het slachtoffer is van een beroepsziekte nadat hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, de vermindering van het
normale vermogen tot verdienen veroorzaakt door de feitelijke beperking van
de arbeidsmogelijkheden op de arbeidsmarkt niet in aanmerking genomen voor
de evaluatie van die graad.
Die getroffene kan dus geen aanspraak maken op een verhoging van zijn
graad van blijvende arbeidsongeschiktheid overeenkomstig het vierde lid van
dat artikel 35bis, aangezien die verhoging enkel wordt toegekend aan “de in het
vorig lid bedoelde getroffene”, namelijk in het derde lid van dit artikel 35bis.
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Dat derde lid van artikel 35bis bedoelt de getroffene die de leeftijd van 65 jaar
na 31 december 1993 bereikt heeft maar die reeds het slachtoffer is van een
beroepsziekte die een gedeeltelijke of volledige blijvende arbeidsongeschiktheid veroorzaakt voordat hij de leeftijd van 65 jaar had bereikt. Die getroffene zal wanneer hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, zijn graad van blijvende arbeidsongeschiktheid zien verminderen vermits de vermindering van
het normale vermogen tot verdienen, veroorzaakt door de feitelijke beperking
van de arbeidsmogelijkheden op de arbeidsmarkt, van ambtswege niet meer
vergoed wordt vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de
gerechtigde de leeftijd van 65 jaar bereikt. Om de vermindering van zijn graad
van arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk te compenseren als hij de leeftijd van
65 jaar bereikt, voorziet het vierde lid van dat artikel 35bis in het toekennen
van een bijkomende forfaitaire vergoeding. Het betreft bijgevolg geen “leeftijdsuitkering”, zoals het arbeidshof beweert.
Ten opzichte van de verweerder, die de leeftijd van 65 jaar reeds bereikt
had bij het indienen van zijn aanvraag van een vergoeding voor de beroepsziekte waaraan hij leed, moet dus het eerste lid en niet het derde lid van dat
artikel 35bis worden toegepast. De verweerder kon bijgevolg geen aanspraak
maken op een verhoogde graad van blijvende arbeidsongeschiktheid krachtens
dat artikel 35bis.
Het arrest dat beslist dat de verweerder aanspraak kon maken op de leeftijdsvergoeding van 1 pct. bedoeld in artikel 35bis, vierde lid, van de wetten
betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die
uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, is bijgevolg niet naar
recht verantwoord (schending van de artikelen 31, 3 o, 35 (zowel vóór als na de
wijziging ervan bij de wet van 13 juli 2006) en 35bis (zowel vóór als na de wijziging ervan bij de wet van 13 juli 2006), van de wetten betreffende de preventie
van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970.

III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Artikel 35bis, Beroepsziektenwet, zoals van toepassing op de feiten,
bepaalt in zijn eerste lid dat ingeval de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld, gewijzigd of bevestigd na de leeftijd van 65 jaar, bij de evaluatie van deze graad geen rekening wordt
gehouden met de vermindering van het normale vermogen tot verdienen
veroorzaakt door de feitelijke beperking van de arbeidsmogelijkheden
op de arbeidsmarkt.
Luidens het derde lid wordt, indien de getroffene na 31 december
1993 de leeftijd van 65 jaar bereikt, de vermindering van het normale
vermogen tot verdienen, veroorzaakt door de feitelijke beperking van
de arbeidsmogelijkheden op de arbeidsmarkt, van ambtswege niet
meer vergoed vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die waarin
de gerechtigde de leeftijd van 65 jaar bereikt.
Het vierde lid voegt eraan toe dat de in vorig lid bedoelde getroffene
vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die waarin hij de leeftijd
van 65 jaar bereikt, recht heeft op een verhoging van zijn graad van
blijvende arbeidsongeschiktheid.
Uit de tekst en de wetsgeschiedenis van die wetsbepalingen volgt
dat het derde en vierde lid van toepassing zijn wanneer de blijvende
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arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door de beroepsziekte aanvangt
vóór de vijfenzestigste verjaardag van de getroffene, aangezien enkel
het eerste lid van toepassing is wanneer die ongeschiktheid zich na die
datum voordoet.
Het arrest dat vaststelt dat de verweerder ouder dan 65 jaar was
op de dag waarop de door een beroepsziekte veroorzaakte blijvende
arbeidsongeschiktheid is aangevangen, verantwoordt zijn beslissing
niet naar recht dat de verweerder “in de voorwaarden valt bedoeld
bij [artikel 35bis, vierde lid,] en dus aanspraak kan maken op een
verhoogde graad van blijvende arbeidsongeschiktheid”.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Gelet op artikel 53, tweede lid, van de gecoördineerde wetten, veroordeelt de eiser tot de kosten.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Brussel.
12 mei 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 335
3o

— 12 mei 2014
(S.13.0020.F)

kamer

1o VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — T ermijnen (A ard. Duur.
A anvang. Einde). — Begrip. — A anvang.
2 o BEROEPSZIEKTE. — Blijvende ongeschiktheid. — Uitkeringen. —
Vordering tot betaling. — Verjaring. — Termijn.
3o PREJUDICIEEL GESCHIL. — Grondwettelijk Hof. — Discriminatie. —
Wetgevende leemte. — Voorwaarden.

1o De verjaring, die een verdediging is tegen een laattijdige vordering,
vangt in de regel aan op het tijdstip dat de vordering ontstaat, namelijk
wanneer de verplichting die zij bekrachtigt moet worden uitgevoerd  (1).
2o Noch de artikelen 35, eerste en tweede lid, en 52, eerste lid, van de wetten
betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de
schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, noch
artikel 1, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 tot
vaststelling van de wijze van betaling van de vergoedingen die verschuldigd zijn krachtens de op 3 juni 1970 gecoördineerde wetten betreffende
  (1) Zie de deels gelijkluidende concl OM in Pas. 2014, nr. 335.
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de schadeloosstelling voor beroepsziekten, noch artikel 10, eerste lid van
de wet van 11 april 1995 tot invoering van het “handvest” van de sociaal
verzekerde, afzonderlijk of in hun geheel beschouwd, sluiten de toepassing uit van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek op de vordering tot
betaling van de uitkeringen voor blijvende ongeschiktheid  (1).
3o Wanneer een prejudiciële vraag betrekking heeft op een wetgevende
leemte, moet het Hof die slechts aan het Grondwettelijk Hof voorleggen
als het vaststelt dat het geval daardoor kan geregeld worden zonder
tussenkomst van de wetgever  (2).

(F. t. Fonds

voor de beroepsziekten)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Luik van 17 april 2012.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 10 april 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert een middel aan dat luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 30, 30bis, 35, tweede lid, 48quater, eerste lid, 52 en 53, § 2, van
de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de
schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 ;
— de artikelen 2, 8bis, 9, 10 en 11, van het koninklijk besluit van 26 september
1996 tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen om schadeloosstelling
en om herziening van reeds toegekende vergoedingen bij het Fonds voor de
beroepsziekten worden ingediend en onderzocht ;
— de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist, met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, dat,
met toepassing van artikel 2277 Burgerlijk Wetboek, de veroordeling van de
verweerder tot betaling van de wettelijke vergoedingen tot schadeloosstelling
van de blijvende ongeschiktheid wegens een beroepsziekte slechts mag worden
uitgesproken vanaf 6 januari 2003, met alle redenen die worden verondersteld
hier volledig te zijn weergegeven en inzonderheid, inzake de aanvangsdatum
van de vergoedingen, op grond dat :
“Krachtens artikel 35, tweede lid, van de gecoördineerde wetten van 3 juni
1970, wordt bij een eerste aanvraag, wanneer de arbeidsongeschiktheid van in
de beginne blijvend is, een jaarlijkse vergoeding toegekend van 100 pct. bepaald
  (1) Zie de deels gelijkluidende concl OM in Pas. 2014, nr. 335.
  (2) Id.
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naar de graad van de blijvende ongeschiktheid, te rekenen vanaf het begin van
de ongeschiktheid ; de vergoeding zal evenwel niet vroeger kunnen ingaan dan
120 dagen vóór de datum van het indienen van de aanvraag ; het Arbitragehof
heeft in zijn arrest van 30 januari 2007, nr. 25/2007, geoordeeld dat de bepaling
dat de vergoeding niet vroeger kan ingaan dan 120 dagen vóór de datum van het
indienen van de aanvraag discriminerend was aangezien een dergelijke beperking in de tijd niet bestaat in de openbare sector in het licht van de wet van
3 juli 1967 ; bijgevolg mag dat artikel 35, tweede lid, niet worden toegepast in
zoverre het bepaalt dat ‘de vergoeding niet vroeger kan ingaan dat 120 dagen
vóór de datum van het indienen van de aanvraag’.
De verweerder vroeg om de betaling van de achterstallige bedragen te
beperken tot vijf jaar vanaf de gedinginleidende akte met toepassing van
artikel 2277 Burgerlijk Wetboek en de rechtbank heeft dat verzoek ingewilligd.
De eiser die steunt op een arrest van het Grondwettelijk Hof dat meent dat
artikel 2277, Burgerlijk Wetboek te dezen kennelijk niet toepasbaar is, vraagt
de betaling van de vergoedingen vanaf de aanvang van zijn ongeschiktheid,
namelijk 9 augustus 2000.
Artikel 2277 Burgerlijk Wetboek stelt :
‘Termijnen van altijddurende renten en van lijfrenten,
Die van uitkeringen tot levensonderhoud,
Huren van huizen en pachten van landeigendommen,
Interesten van geleende sommen, en, in het algemeen, al hetgeen betaalbaar
is bij het jaar of bij kortere termijnen,
Verjaren door verloop van vijf jaren’.
Die verjaring van vijf jaar is in beginsel van toepassing in alle gevallen
waarin de schuld prestaties of inkomsten betreft die per jaar of in kortere
tijdspannes betaalbaar zijn. Er wordt niet betwist dat de vergoeding wegens
blijvende arbeidsongeschiktheid in principe jaarlijks betaalbaar is.
Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest nr. 73/2011 van 12 mei 2011 geoordeeld dat artikel 2277, Burgerlijk Wetboek geen betrekking had op artikel 35,
tweede lid, van de gecoördineerde wetten, dat bepaalt vanaf welke datum de
aanvrager recht heeft op een jaarlijkse vergoeding voor zijn arbeidsongeschiktheid. Artikel 2277 Burgerlijk Wetboek bepaalt inderdaad geenszins de
datum waarop men recht heeft op de jaarlijkse vergoeding wegens blijvende
arbeidsongeschiktheid.
Artikel 2277 Burgerlijk Wetboek is een verjaringsregel die betrekking heeft
op het verzoek tot schadeloosstelling of de vordering tot schadeloosstelling en
die regel bepaalt geenszins de datum waarop de aanvang van de ongeschiktheid erkend wordt. De uitdovende verjaring treft niet het bestaan van de schuld
maar enkel de opeisbaarheid ervan.
Artikel 35, tweede lid, van de gecoördineerde wetten, bepaalt de datum
waarop de jaarlijkse vergoeding moet ingaan maar preciseert geenszins de
verjaringstermijn die van toepassing is op de aanvraag tot vergoeding.
Het [arbeidshof ]oordeelt dat zo de schuld, namelijk te dezen de jaarlijkse
vergoedingen die verschuldigd zijn wegens blijvende ongeschiktheid, bestaat
vanaf het begin van de ongeschiktheid, de opeisbaarheid van die schuld onderworpen is aan de verjaring van artikel 2279 (lees : 2277) van het Burgerlijk
Wetboek.
Aangezien het gedinginleidend verzoekschrift, een verjaringsstuitende
handeling, ingediend werd op 7 januari 2008, zijn de vergoedingen verschuldigd
vanaf 7 januari 2003”.
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Grieven
Eerste onderdeel
Er is sprake van een beroepsziekte in de zin van artikel 32 van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 wanneer de door deze ziekte getroffen persoon aan
het beroepsrisico ervan blootgesteld geweest is met een zekere intensiteit en
gedurende een zekere periode, waardoor het ogenblik waarop de aangifte moet
worden gedaan moeilijk te bepalen is.
Luidens artikel 35, tweede lid, van de voornoemde gecoördineerde wetten,
wordt, wanneer de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een beroepsziekte
van in den beginne blijvend is, een jaarlijkse vergoeding toegekend van 100 pct.
bepaald naar de graad van de blijvende ongeschiktheid, te rekenen vanaf het
begin van de ongeschiktheid.
Om de betaling van de jaarlijkse vergoeding te verkrijgen moet de getroffene,
krachtens artikel 52, eerste lid, van de gecoördineerde wetten, een aanvraag
indienen. Die moet alle documenten bevatten vereist bij artikel 2 van het
Koninklijk besluit van 26 september 1996 tot vaststelling van de wijze waarop
de aanvragen om schadeloosstelling en om herziening van reeds toegekende
vergoedingen bij het Fonds voor de beroepsziekten worden ingediend en onderzocht, om de verweerder de mogelijkheid te bieden de aanvraag op elk vlak te
onderzoeken : administratief, medisch, blootstelling aan het beroepsrisico.
De toename van de oorzaken van beroepsziekten heeft de wetgever ertoe
aangezet om, naast het systeem van de ziekten die voorkomen in de door de
Koning opgemaakte lijst (artikel 30 van de gecoördineerde wetten), te voorzien in een zogeheten “open systeem» voor vergoeding van ziekten die niet
voorkomen op de lijst maar die op een determinerende en rechtstreekse wijze
het gevolg zijn van de beroepsuitoefening (artikel 30bis van de gecoördineerde
wetten. Die voorwaarde moet eveneens door de [verweerder] worden onderzocht.
Luidens artikel 8bis van het koninklijk besluit van 26 september 1996, beperkt
de verweerder het onderzoek van de aanvraag tot de aandoening waarvoor zij
werd ingediend.
Zodra de volledige aanvraag is ingediend, kan de [verweerder], krachtens
artikel 11 van het voornoemde koninklijk besluit, bij de getroffene en diens
werkgevers alle bijkomende inlichtingen inwinnen. Het onderzoek van de
aanvraag kan aan het licht brengen dat de getroffene blootgesteld is geweest
aan het beroepsrisico van de ziekte waarvoor de schadeloosstelling wordt
gevraagd tijdens zijn werk bij verschillende werkgevers die, voor de vergoeding
van beroepsziekten, zowel behoren tot de overheidssector als tot de private
sector, waardoor het noodzakelijk is de werkgever te bepalen bij wie de getroffene voor het laatst blootgesteld was aan het risico om te weten welke wetgeving van toepassing is (artikel 48quater, eerste lid, van de gecoördineerde
wetten). Bovendien wordt een beroepsziekte, in het systeem buiten de lijst,
enkel erkend na onderzoek van de aanvraag door de “Commissie open systeem”,
opgericht in de schoot van de [verweerder] (artikel 9 van het koninklijk besluit
van 26 september 1996).
De [verweerder ]neemt dan een beslissing die ofwel het recht op de jaarlijkse
vergoeding toekent en de datum vaststelt van de aanvang en de graad van de
ongeschiktheid, of die het recht weigert.
Als de getroffene het daarmee niet eens is, kan hij krachtens 53, § 2, van
de gecoördineerde wetten de betwiste administratieve rechtshandeling voorleggen aan de arbeidsrechtbank binnen het jaar van de kennisgeving ervan.
Uit het geheel van die bepalingen kan worden afgeleid dat de specifieke
wetgeving op de beroepsziekten de toepassing uitsluit van een verjaringsstelsel
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van gemeen recht, meer in het bijzonder van artikel 2277 van het Burgerlijk
Wetboek, dat een vijfjarige verjaringstermijn instelt die ingaat op het ogenblik dat het recht ontstaat.
Door artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen op de vordering
van de eiser tot betaling van de vergoeding wegens blijvende ongeschiktheid
veroorzaakt door een beroepsziekte, schendt het arrest zowel de in het middel
aangegeven bepalingen van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 en het
koninklijk besluit van 26 september 1996, bepalingen die samen een globaal
stelsel invoeren van schadeloosstelling wegens blijvende ongeschiktheid
veroorzaakt door een beroepsziekte dat de toepassing van artikel 2277 van het
Burgerlijk Wetboek uitsluit, als de laatstgenoemde bepaling.
Tweede onderdeel
De regel van de gelijkheid en non-discriminatie, bepaald bij de artikelen 10
en 11 van de Grondwet, verbiedt een verschillende behandeling van personen
die zich in een zelfde of vergelijkbare situatie bevinden, behalve als het onderscheid objectief en redelijk verantwoord is.
In artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van
het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, heeft de wetgever voor
de overheidssector een bijzondere verjaringstermijn ingesteld voor de vordering tot betaling, te weten van drie jaar, waarvan de aanvang is vastgesteld
op de datum van ontvangst van de beslissing van de bevoegde overheid, om
te vermijden dat de verjaringstermijn zou kunnen ingaan vóór de kennisgeving van de beslissing van de overheid. Dat bijzonder verjaringsstelsel sluit
de toepassing uit van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek. Geen enkele
andere bepaling beperkt de rechten van de getroffene op betaling van de uitkeringen tot schadeloosstelling van de door een beroepsziekte veroorzaakte blijvende ongeschiktheid waarvan het recht ontstaat, zoals in de private sector,
vanaf de aanvang van de blijvende ongeschiktheid.
In de uitlegging volgens dewelke, in de private sector van de beroepsziekten,
artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek — dat een verjaring door verloop van
vijf jaren instelt die ingaat op het ogenblik dat het recht ontstaat — van
toepassing is op de vordering van de getroffene tot betaling van de vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid, waarbij het recht ontstaat vanaf de
aanvang van de ongeschiktheid, wordt een verschillende behandeling ingesteld tussen vergelijkbare categorieën, namelijk tussen de werknemers die
het slachtoffer zijn van een beroepsziekte die een blijvende ongeschiktheid
tot gevolg heeft in de private sector en de werknemers die het slachtoffer
zijn van een beroepsziekte die een blijvende ongeschiktheid tot gevolg heeft
in de overheidssector, aangezien de vordering van de eerstgenoemden onderworpen is aan een verjaringstermijn door verloop van vijf jaren die ingaat
vanaf de aanvang van de blijvende ongeschiktheid en ongeacht de termijn die
de [verweerder ]besteed heeft aan het onderzoeken van de aanvraag, terwijl de
vordering van de laatstgenoemden onderworpen is aan een verjaringstermijn
door verloop van drie jaren die ingaat op de datum van ontvangst van de door
de bevoegde overheid genomen beslissing nadat de aanvraag werd onderzocht
en ongeacht het tijdstip waarop de blijvende ongeschiktheid een aanvang
nam. Die verschillende behandeling is geenszins objectief en redelijk verantwoord.
De getroffenen van een beroepsziekte die van bij de aanvang een blijvende
ongeschiktheid heeft teweeggebracht bevinden zich immers in de private
sector en in de overheidssector in een vergelijkbare situatie, te weten (i) dat
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zij het slachtoffer zijn van een beroepsziekte met het kenmerk dat die niet het
gevolg is van een plotselinge gebeurtenis maar van een blootstelling aan een
beroepsrisico met een zekere intensiteit en gedurende een zekere tijd, van een
ziekte die zich in de tijd ontwikkelt , waarvan de symptomen slechts heel langzaam aan het licht komen en niet steeds onmiddellijk kunnen worden gewijd
aan een beroepsziekte, zodat het precieze ogenblik waarop de aanvraag kan
worden ingediend moeilijk te bepalen is ; bovendien is diegene die de schade
moet vergoeden niet steeds makkelijk te bepalen aangezien de mogelijke
blootstelling aan het risico zowel bij een werkgever van de private sector als
bij een werkgever van de overheidssector kan zijn gebeurd ; (ii) dat zij verplicht
zijn administratieve voorwaarden te vervullen, te weten het indienen bij de
[verweerder] of bij de werkgever van een aanvraag volgens bij wet bepaalde
vormvereisten, en (iii) dat zij verplicht zijn aan de [verweerder] of aan de door
de werkgever in de overheidssector aangewezen dienst de nodige tijd te gunnen
om de aanvraag te onderzoeken en mee te werken aan dat onderzoek door het
verstrekken van de nodige documenten.
Daaruit volgt dat het arrest dat beslist dat met toepassing van artikel 2277
van het Burgerlijk Wetboek, de vergoedingen van de eiser wegens blijvende
ongeschiktheid die het gevolg is van een beroepsziekte slechts vanaf 7 januari
2003 verschuldigd zijn aangezien de dagvaarding op 7 januari 2008 werd ingeleid, bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt.

III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Luidens artikel 2277 Burgerlijk Wetboek verjaren termijnen van
altijddurende renten en van lijfrenten ; die van uitkeringen tot levensonderhoud ; huren van huizen en pachten van landeigendommen ; interesten van geleende sommen, en, in het algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen, door verloop van vijf
jaren.
Die verjaring is van toepassing op de vorderingen tot betaling van
alle op die wijze betaalbare prestaties die niet onderworpen zijn aan
bijzondere verjaringen.
De verjaring die een verweermiddel is tegen een laattijdige vordering, vangt in de regel aan op het tijdstip dat de vordering ontstaat,
namelijk wanneer de verplichting die zij bekrachtigt, moet worden
uitgevoerd.
Krachtens artikel 35, eerste en tweede lid, Beroepsziektenwet, is een
jaarlijkse vergoeding verschuldigd wanneer de ziekte een blijvende
arbeidsongeschiktheid meebrengt, te rekenen van de dag waarop de
ongeschiktheid van bestendige aard is.
Krachtens artikel 1, § 2 en § 3, van het koninklijk besluit van
10 december 1987 tot vaststelling van de wijze van betaling van de
vergoedingen die verschuldigd zijn krachtens de op 3 juni 1970 gecoördineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten,
in uitvoering van artikel 47 van de voornoemde wetten, zijn de jaarlijkse vergoedingen die krachtens de voornoemde wetten verschuldigd
zijn, maandelijks na vervallen termijn of driemaandelijks betaalbaar.
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Artikel 52, eerste lid, Beroepsziektenwet bepaalt dat de verweerder
uitspraak doet omtrent iedere aanvraag om schadeloosstelling van de
sociaal verzekerde.
Bij geheel van een specifieke wettelijke of reglementaire bepaling
die in een kortere termijn voorziet voor de schadeloosstelling van de
beroepsziekten, is de verweerder overeenkomstig artikel 10, eerste lid,
Wet Handvest Sociaal Verzekerde gehouden te beslissen ten laatste
binnen vier maanden van de aanvraag.
Noch die bepalingen, noch enige andere in het middel bedoelde bepaling, afzonderlijk of in hun geheel beschouwd, sluiten de toepassing uit
van artikel 2277 Burgerlijk Wetboek op de vordering tot betaling van
de uitkeringen voor blijvende ongeschiktheid.
Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
De in dit onderdeel aangevoerde discriminatie vindt haar oorsprong
niet in artikel 2277 Burgerlijk Wetboek maar in het verzuim van de
wetgever om in de Beroepsziektenwet een vergelijkbare bepaling in
te voeren als de in artikel 20, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel uitgevaardigde bepaling, volgens dewelke vorderingen
tot betaling van renten in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid
verschuldigd krachtens artikel 3, eerste lid, 1o, b) van die wet verjaren
na het verstrijken van een termijn van drie jaar te rekenen van de dag
waarop de betwiste administratieve rechtshandeling ter kennis werd
gebracht.
Wanneer een prejudiciële vraag betrekking heeft op een wetgevende
leemte, moet het Hof die slechts aan het Grondwettelijk Hof voorleggen als het vaststelt dat het desgevallend in staat is aan die leemte
te verhelpen zonder tussenkomst van de wetgever.
De aangevoerde leemte zou, in de veronderstelling dat ze de Grondwet
schendt, de tussenkomst van de wetgever vergen om de modaliteiten
van het nieuwe, in te voeren verjaringsstelsel te bepalen.
De door de eiser voorgestelde prejudiciële vraag hoeft bijgevolg niet
te worden gesteld.
Aangezien er een dergelijke leemte voorhanden is, beslist het arrest
naar recht om artikel 2277 Burgerlijk Wetboek toe te passen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep ;
Gelet op artikel 53, tweede lid, Beroepsziektenwet, veroordeelt de
verweerder tot de kosten.
12 mei 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Deels gelijkluidende conclusie :
de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch
en mevr. Geinger.
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N° 336
3o

— 12 mei 2014
(S.13.0032.F)

kamer

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — A lgemeen.
— Mededeling van de stukken. — Voorwaarden. — Ontbrekende of laattijdige overlegging van conclusies. — Uitwerking.
2 o RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — A lgemeen. — Medede ling van de stukken. — Voorwaarden. — Ontbrekende of laattijdige overlegging van conclusies. — Uitwerking.

1o en 2o De stukken moeten aan de tegenpartij worden meegedeeld binnen
de termijn die is vastgesteld voor het neerleggen van de conclusies en
ten laatste tegelijk met de overlegging ervan ; daaruit volgt niet dat het
ontbreken van de overlegging van conclusies, of de laattijdige overlegging ervan, tot gevolg heeft dat de stukken worden geweerd die regelmatig aan de tegenpartij werden meegedeeld binnen de termijn die is
vastgesteld voor het neerleggen van de conclusie  (1). (Artt. 735, 737, 740,
747, § 2, zesde lid, en 748, §§ 1 en 2, Gerechtelijk Wetboek)

(V. t. Ordre

français des avocats du barreau de

Bruxelles)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 21 november 2012
van het arbeidshof te Brussel.
Op 24 februari 2014, heeft advocaat-generaal Jean Marie Genicot een
conclusie ter griffie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht en
advocaat-generaal Jean Marie Genicot werd in zijn conclusie gehoord.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 737, 740, 745, 747, § 2, zesde lid, 748 en 756bis, inzonderheid eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek ;
— het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Nadat het bestreden arrest de door of voor de eiser op 2 februari 2012 en 22 mei
2012 neergelegde conclusies uit de debatten heeft geweerd, weert het uit het
debat de stukken die zijn opgenomen in de inventaris van die conclusie en die
niet zijn opgenomen in de inventaris gevoegd bij de regelmatig op 20 september
2011 neergelegde conclusie.
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 336.
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Het bestreden arrest steunt zijn beslissing op de gronden die het aanwijst
sub III.A “Verzoek om conclusies te weren» en meer in het bijzonder, op de
volgende overwegingen :
“Er wordt niet betwist dat de op 2 februari 2012 neergelegde conclusie aan de
tegenpartij slechts werd meegedeeld ongeveer twee weken na die datum en dat
de op 22 mei 2012 neergelegde conclusie niet aan de tegenpartij werd overgelegd.
Die conclusies moeten uit het debat worden geweerd vermits artikel 747 [lees
745] van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat ze aan de tegenpartij worden
gezonden terzelfdertijd als zij ter griffie worden neergelegd.
De omstandigheid dat, aangezien het de conclusie van 2 februari 2012 betreft,
het bureau voor juridische bijstand in zijn conclusie die het tot 2 april 2012 kon
neerleggen had kunnen vragen die conclusie uit het debat te weren, heeft geen
weerslag op het weren van de laattijdig overgelegde conclusie aangezien het
weren in de regel niet moet worden gevraagd maar ambtshalve door de rechter
wordt bevolen.
De op 2 februari 2012 en 22 mei 2012 neergelegde conclusies moeten bijgevolg
uit het debat worden geweerd. Hetzelfde geldt voor de stukken die niet werden
opgenomen in de inventaris van de regelmatig op 20 september 2011 neergelegde
conclusie.
Grieven
1. Krachtens artikel 745 van het Gerechtelijk Wetboek, worden alle conclusies aan de tegenpartij of aan haar advocaat gezonden terzelfdertijd als zij ter
griffie worden neergelegd.
Krachtens artikel 747, § 2, zesde lid, Gerechtelijk Wetboek, worden de conclusies, onverminderd de toepassing van de in artikel 748, §§ 1 en 2 bedoelde uitzonderingen, die na het verstrijken van de termijnen ter griffie worden neergelegd
of aan de tegenpartij gezonden, ambtshalve uit de debatten geweerd.
Wanneer de rechter, met toepassing van de voornoemde bepaling, conclusietermijnen bepaalt, moet het overleggen van de conclusie ter griffie en het
terzelfdertijd verzenden ervan binnen de vastgestelde termijn gebeuren. Het
loutere overleggen van de conclusie ter griffie zonder ze terzelfdertijd aan de
tegenpartij te zenden voldoet niet aan de eisen van de wet. In een dergelijk
geval moet de rechter de laattijdig toegestuurde conclusie weren, ook al werd
ze binnen de termijn ter griffie neergelegd.
2. Voor de stukken ligt het anders
Krachtens artikel 737 van het Gerechtelijk Wetboek, geschiedt de mededeling van de geïnventariseerde stukken door het neerleggen van de stukken ter
griffie of in der minne.
Krachtens artikel 740 van het Gerechtelijk Wetboek, worden alle memories,
nota’s of stukken die niet ten laatste tegelijk met de conclusies of, bij toepassing van artikel 735, vóór de sluiting der debatten zijn overgelegd, ambtshalve
uit de debatten geweerd.
Uit die bepalingen volgt dat, als de stukken moeten worden meegedeeld vóór
het verstrijken van de conclusietermijn, het neerleggen van de stukken ter
griffie geldt als mededeling.
Het louter neerleggen van de stukken ter griffie binnen de termijn zonder ze
terzelfdertijd aan de tegenpartij voor te leggen voldoet dus aan de eisen van
de wet.
3. Zowel uit de artikelen 737 en 740 van het Gerechtelijk Wetboek als uit het
algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging volgt voor het overige
dat een partij gebruik mag maken van stukken voor zover die haar zijn mede-
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gedeeld overeenkomstig artikel 737 van het Gerechtelijk Wetboek binnen de
termijn die bepaald is voor het neerleggen en overleggen van de conclusies,
maar dat die vereiste niet impliceert dat die partij op die stukken moet concluderen. Het ontbreken of ambtswege weren van de conclusies betekent trouwens
geen verbod tot pleiten (artikel 756bis, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek).
Eerste onderdeel
4. In zoverre uitgegaan wordt van de overweging dat de stukken moeten
geweerd worden die vermeld zijn in de inventaris van de conclusies die op
2 februari en 22 mei 2012 ter griffie werden neergelegd en die niet werden overgenomen in de inventaris gevoegd bij de regelmatig op 20 september 2011 neergelegde conclusie, op grond dat de conclusies die op 2 februari en 22 mei 2012 ter
griffie werden neergelegd doch laattijdig aan de tegenpartij werden gericht, uit
het debat moeten worden geweerd, koppelt het bestreden arrest het neerleggen
en gebruik van stukken aan het neerleggen en gebruik van conclusies terwijl
zij aan afzonderlijke stelsels onderworpen zijn. Zodoende schendt het de in het
middel aangevoerde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en miskent het
het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Tweede onderdeel
5. Uit het dossier van de rechtspleging blijkt dat de stukken die zijn opgenomen
in de inventaris van de op 2 februari 2012 en 22 mei 2012 neergelegde conclusies
terzelfdertijd ter griffie werden neergelegd en dus vóór het verstrijken van de
conclusietermijn. Uit een papier van de griffie dat geniet is aan het dossier
van de rechtspleging en uit de brief van meester v.N. van 28 maart 2012 gericht
aan de griffie van het arbeidshof te Brussel blijkt dat op 2 februari 2012 een
conclusie en een dossier met stukken door meester v.N. werden neergelegd. Uit
de inventaris van het dossier van de rechtspleging blijkt eveneens dat op 22 mei
2012 een conclusie en een dossier met stukken door meester v.N. voor de eiser
werden neergelegd.
6. In zoverre uitgegaan wordt van de overweging dat de nieuwe stukken
van de eiser geweerd moeten worden op grond dat zij niet of laattijdig werden
meegedeeld terwijl de eiser ze terzelfdertijd met zijn conclusie ter griffie heeft
neergelegd en dus vóór het verstrijken van de conclusietermijn en dat die neerlegging ter griffie gold als mededeling, schendt het arrest de artikelen 737 en
740 van het Gerechtelijk Wetboek en miskent het, voor zoveel nodig, het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Derde onderdeel
7. Als uitgegaan wordt van de overweging dat de eiser de nieuwe stukken
bedoeld in de inventaris van zijn op 2 februari en 22 mei 2012 neergelegde
conclusies niet ter griffie had neergelegd, terwijl die neerlegging blijkt uit
de in het tweede onderdeel bedoelde stukken van het dossier van de rechtspleging, miskent het bestreden arrest, dat weigert in die stukken een vermelding te lezen die erin staat, de bewijskracht ervan door hen een reikwijdte toe
te kennen die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 737 van het Gerechtelijk Wetboek, geschiedt de
mededeling van de stukken door het neerleggen van de stukken ter
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griffie, waar de partijen er ter plaatse inzage van nemen of kan ze ook
in der minne geschieden.
Krachtens artikel 740 van dat wetboek, moet de rechter, behalve
in het geval bepaald bij artikel 735, alle memories, nota’s of stukken
die niet ten laatste tegelijk met de conclusies of, bij toepassing van
artikel 735, vóór de sluiting der debatten zijn overgelegd, ambtshalve
uit de debatten weren, tenzij de partij waartegen die stukken zijn
gericht met het neerleggen heeft ingestemd of als toepassing wordt
gemaakt van artikel 748, § 2, van datzelfde wetboek.
Artikel 747, § 2, zesde lid, van hetzelfde wetboek bepaalt in de eerste
zin dat, onverminderd de toepassing van de in artikel 748, §§ 1 en 2
bedoelde uitzonderingen, de conclusies die na het verstrijken van de
termijnen ter griffie worden neergelegd of aan de tegenpartij gezonden,
ambtshalve uit de debatten worden geweerd.
Uit het geheel van die bepalingen volgt dat de stukken aan de tegenpartij moeten worden meegedeeld binnen de termijn die is vastgesteld
voor het neerleggen van de conclusies en ten laatste tegelijk met de
overlegging ervan.
Daaruit volgt niet dat het ontbreken van de overlegging van conclusies, of de laattijdige overlegging ervan, tot gevolg heeft dat de stukken
worden geweerd die regelmatig aan de tegenpartij werden meegedeeld
binnen de termijn die is vastgesteld voor het neerleggen van de conclusie.
Het arrest dat de stukken weert die op 2 februari en 22 mei 2012 ter
griffie werden neergelegd, namelijk binnen de termijn die is vastgesteld voor het neerleggen van de conclusies, en die niet zijn opgenomen
in de inventaris die gevoegd is bij de op 20 september 2011 neergelegde
conclusie, louter op grond dat de op 2 februari en 22 mei 2012 neergelegde conclusies uit de debatten geweerd moeten worden omdat ze laattijdig of niet aan de tegenpartij werden overgelegd, schendt de voornoemde wetsbepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoofdberoep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Bergen.
12 mei 2014 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Foriers.
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N° 337
3o

— 12 mei 2014
(S.13.0092.F)

kamer

1o ARBEIDSOVEREENKOMST. — EINDE. — Willekeurig
Tegenbewijs. — Bewijslast. — Werkgever. — Voorwaarden.

ontslag.

—

2 o ARBEIDSOVEREENKOMST. — EINDE. — Willekeurig ontslag. — A dministratieve overheid. — Contractuele arbeider. — T egenbewijs. — Bewijs last. — Werkgever. — Voorwaarden. — Motivering van de bestuurshande lingen. — Gevolg.

1o Hoewel artikel 63, tweede lid, Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat het bij betwisting aan de werkgever behoort
het bewijs te leveren van de redenen voor het ontslag, sluit het niet uit
dat de rechter zijn beslissing dat het ontslag niet willekeurig is, steunt
op ieder regelmatig in het debat gebrachte element dat daartoe heeft
bijgedragen ook al had de werkgever dat niet als reden voor het ontslag
aangevoerd.
2o Uit artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen dat voorschrijft dat de bestuurshandelingen bedoeld in artikel 1 moeten worden gemotiveerd, kan niet
worden afgeleid dat, ook al was het ontslag van een contractuele arbeider
door dat bestuur gemotiveerd, dat bestuur bij betwisting het bewijs niet
kan leveren van het niet willekeurig karakter van het ontslag, niettegenstaande eventuele onregelmatigheden ervan op die grond  (1).

(Stad Roeulx t. D.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Bergen van 8 februari 2012.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 10 april 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 159 van de Grondwet ;
— artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten ;
— artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 337.
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Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoofdberoep reeds gedeeltelijk gegrond, overwegende dat de verweerster terecht de veroordeling van de eiseres kon vragen tot
betaling van een vergoeding wegens willekeurig ontslag, die forfaitair werd
vastgesteld op het loon van zes maanden, en wijzigt bijgevolg het beroepen
vonnis op dat punt, terwijl het dat voor het overige bevestigt.
Het arrest steunt hiervoor op grond van al de redenen die worden verondersteld hier volledig te zijn weergegeven en inzonderheid op grond van de volgende
redenen :
“Willekeurige afdanking
De verweerster heeft een statuut van arbeidster ;
De materie wordt naar recht geregeld bij artikel 63, Arbeidsovereenkomstenwet, dat bepaalt : ‘Onder willekeurige afdanking wordt, voor de toepassing
van dit artikel, verstaan, het ontslag van een werkman die is aangeworven
voor een onbepaalde tijd, om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werkman of die niet berusten op de noodwendigheden
inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst. Bij betwisting behoort het aan de werkgever het bewijs te leveren van de voor het ontslag
ingeroepen redenen’ ;
Door die bepaling geniet de arbeider een weerlegbaar vermoeden van het
willekeurig karakter van de afdanking en de werkgever moet aantonen, wil hij
dat vermoeden omkeren, dat de beslissing tot afdanking het gevolg is van een
reden die verband houdt met de geschiktheid of het gedrag van de werkman of
dat of ze berust op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming.
Ofschoon artikel 63 niet zover reikt dat het een opportuniteitstoetsing van
de afdanking toestaat, toch biedt het de mogelijkheid aan de rechtscolleges
bij wie de vordering tot vergoeding aanhangig is gemaakt om de reële aard
van de aangevoerde reden na te gaan en, uiteraard ook van het noodzakelijke
oorzakelijk verband tussen die reden en de afdanking, wat volledig in overeenstemming is met de bedoeling van de wetgever, te dezen, het bestraffen van het
abnormaal aanwenden van het recht om af te danken ;
Bij betwisting behoort het aan de werkgever het bewijs te leveren van de voor
het ontslag aangevoerde redenen ;
De werkgever is evenwel niet gebonden door de redenen in de brief met kennisgeving van het ontslag of in het werkloosheidsbewijs C4 ;
Hij mag dus tijdens de rechtspleging de redenen aantonen die, hoewel ze voordien niet waren aangevoerd, het verband aantonen tussen hetzij de afdanking
en de geschiktheid of het gedrag van de werknemer, hetzij tussen de afdanking
en de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming ;
De situatie is evenwel enigszins anders wanneer de werkgever een openbaar
bestuur is dat de bijzondere verplichtingen moet naleven naast de verplichtingen van het gemeen arbeidsrecht, zoals het motiveren van het ontslag, dat
zijn oorsprong vindt in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen ;
Het ontslag waarvan een bestuur aan zijn contractueel personeel kennisgeeft, vormt immers een bestuurshandeling die uitdrukkelijk moet worden
gemotiveerd, overeenkomstig die wet van 29 juli 1991 ;
De vraag rijst of een dergelijke publiekrechtelijke werkgever achteraf het
bewijs mag leveren van andere dan de door hem aangevoerde redenen en of
hij, aangezien hij heeft nagelaten zijn handeling te motiveren, aan die tekortkoming achteraf nog mag verhelpen, of dat die afdanking daarentegen van
ambtswege als willekeurig moet worden beschouwd ;
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Die vraag is het voorwerp van een controverse die het Hof van Cassatie nog
niet heeft uitgeklaard ;
Volgens professor Jacqmain : ‘Il faut souligner que la loi du 29 juillet 1991 a
sur l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978, qui concerne les ouvriers, une incidence
beaucoup plus nette puisque, à défaut de motivation conforme aux exigences
de la première loi, on ne voit pas comment l’employeur serait admis à produire
ultérieurement les motifs qui pourraient écarter le reproche de licenciement
abusif au sens de la seconde’ (zie J. Jacqmain, ‘Attention, il mord : le contrat de
travail dans les services publics’, in Les trente ans de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, éd. du Jeune barreau de Bruxelles, 2008) ;
Laurent Dear schrijft daarentegen : ‘S’agissant du licenciement d’un ouvrier,
Mireille Jourdan relève le caractère contradictoire de la loi du 29 juillet 1991,
qui exige la motivation de l’acte, et de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978, qui
permet une motivation a posteriori. À notre avis, et contrairement à l’opinion
défendue par Jean Jacqmain, l’employeur public conserve le droit de motiver a
posteriori le congé. Celui-ci, irrégulier au regard de la loi du 29 juillet 1991, qui
exige que la motivation soit comprise dans l’acte et ne puisse survenir a posteriori, ne le sera pas nécessairement au regard de l’article 63 de la loi du 3 juillet
1978 qui, dans sa rédaction actuelle, permet que les motifs soient apportés ultérieurement et même pour la première fois devant le juge’ (zie Dear, ‘L’audition
préalable et la motivation du congé’, in Le licenciement abusif, notions, évolutions, questions spéciales, actes du colloque du 6 mars 2009 organisé par la
Conférence du Jeune barreau de Charleroi, Anthémis, 2009, 112) ;
Het arbeidshof schaart zich achter de positie die twee kamers van dat hof
hebben ingenomen in een geval over een vordering tot vergoeding wegens willekeurige afdanking die gericht was tegen een openbaar bestuur ;
Beiden hebben ze de openbare werkgever de mogelijkheid ontnomen om te
pogen het vermoeden van artikel 63 om te keren met het aanvoeren van andere
dan de in de handeling van afdanking vermelde redenen ;
De motiveringen zijn verschillend :
— de achtste kamer heeft, op grond van een arrest van de Raad van State
waaruit blijkt dat ‘de motivering van de beslissing, luidens artikel 3 van de
wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, moet samenvallen met het nemen van die beslissing, waardoor de
laattijdige mededeling van een advies waarnaar verwezen wordt, uitgesloten
is’ (vertaling) (RvS, 9 dec. 2003, nr. 126.215), geoordeeld dat enkel de motivering
onderzocht mocht worden vermeld op het formulier C4 dat samen met de afdankingsbrief is meegedeeld, en geen enkele andere, latere motivering, ook niet
degene die tijdens de rechtspleging wordt aangevoerd ;
— de eerste kamer heeft die weigering verantwoord met de overweging dat de
rechtspraak in het raam van artikel 63, Arbeidsovereenkomstenwet, de verantwoording van de motieven a posteriori enkel toestaat als ze een logisch gevolg
is van de algemene regel dat de motivering van de afdanking niet verplicht
is en dat er bijgevolg geen reden was om diezelfde mogelijkheid te behouden
aangezien ze geen reden van bestaan meer had doordat de openbare werkgever
verplicht werd de handeling van afdanking te motiveren ;
Het arbeidshof meent aldus dat enkel de motivering, vermeld op het formulier C4 dat op 28 januari 2009 samen met de afdankingsbrief aan de verweerster is meegedeeld, in voorkomend geval de onregelmatigheid in die brief zou
kunnen ‘dekken’ ;
De eventuele motieven die zijn opgenomen in de beraadslaging van het college
en die niet zijn meegedeeld aan de verweerster moeten geweerd worden, alsook
de motieven die tijdens de rechtspleging werden aangevoerd ;
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Dat is te dezen des te meer het geval omdat de eiseres tot nog toe nalaat
die beraadslaging van 26 januari 2009 voor te leggen en dus het verband niet
aantoont tussen de afdanking en de aantijgingen in het verslag van mevrouw
V. van 19 januari 2009, een verband dat des te minder zeker is aangezien het
verslag van 19 januari 2009 feiten vermeldt die zich achteraf zouden hebben
voorgedaan ;
Het motief in het formulier C4 luidt : ‘is niet geschikt voor de functie’ ;
Dat motief dat betrekking heeft op de geschiktheid van de verweerster is
kennelijk niet aangetoond. Integendeel, uit de stukken van het debat kan
worden vastgesteld dat de eiseres de overeenkomsten van de verweerster meermaals verlengd heeft omdat ze oordeelde dat ze ‘volledige voldoening’ gaf voor
de functies die ze uitoefende ;
Aangezien er geen enkel motief van afdanking wordt aangevoerd tot staving
van de brief die de overeenkomst beëindigt en het motief vermeld op het C4
formulier niet bewezen is, moet het arbeidshof besluiten dat de eiseres in
gebreke blijft om het bij artikel 63, Arbeidsovereenkomstenwet ingevoerde
vermoeden om te keren”.
Het arrest leidt daaruit af dat “het beroep in zoverre gegrond is” en dat “de
verweerster bijgevolg op verantwoorde wijze de veroordeling van de eiseres
kon vragen om haar een vergoeding wegens willekeurig ontslag te betalen, die
bij artikel 63, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet forfaitair is vastgesteld op
het loon van zes maanden”.
Grieven
Luidens artikel 63, Arbeidsovereenkomstenwet :
“Onder willekeurige afdanking wordt, voor de toepassing van dit artikel,
verstaan, het ontslag van een werkman die is aangeworven voor een onbepaalde tijd, om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het
gedrag van de werkman of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de
werking van de onderneming, de instelling of de dienst.
Bij betwisting behoort het aan de werkgever het bewijs te leveren van de voor
het ontslag ingeroepen redenen.
Onverminderd artikel 39, § 1, zal de werkgever die een voor een onbepaalde
tijd aangeworven werkman op willekeurige wijze afdankt, aan deze werkman
een vergoeding moeten betalen die overeenstemt met het loon van zes maanden,
behalve indien een andere vergoeding is vastgesteld door een door de Koning
algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.”
Het staat vast dat de in artikel 63, Arbeidsovereenkomstenwet, vermelde
motiveringsplicht de werkgever enkel verplicht de afdanking te motiveren als
die betwist wordt, wat hem bijgevolg de mogelijkheid biedt het bewijs van dat
motief later te leveren en zelfs voor het eerst voor het rechtscollege waarbij het
geding aanhangig is.
Bovendien kan de rechter, volgens de rechtspraak van het Hof, zijn beslissing om het al dan niet willekeurig karakter van de afdanking te bepalen “niet
alleen gronden op de door de werkgever opgegeven en bewezen redenen maar
ook op andere regelmatig aangebrachte gegevens die, hoewel door de werkgever
niet als reden voorgesteld, volgens hem mede bij het ontslag hebben voorgezeten en verband houden met het gedrag of de geschiktheid van de werkman
of berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming,
de instelling of de dienst”, aangezien artikel 63, Arbeidsovereenkomstenwet,
“enkel de bewijslast ter zake van de ingeroepen ontslagredenen op de werkgever legt” (Cass. 15 juni 1988, AC, nr. 630).
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Het staat eveneens vast dat de onjuistheid of het volledig ontbreken van de
door de werkgever aangevoerde motieven in de akte van ontslag de afdanking
niet ipso facto willekeurig maken en de nietigheid ervan tot gevolg hebben.
Het Hof heeft immers meermaals eraan herinnerd dat “geen enkele wettelijke bepaling de geldigheid van het ontslag aan welbepaalde vormen onderwerpt ; het is een handeling waarbij een partij in een arbeidsovereenkomst voor
bedienden aan de andere partij haar wil te kennen geeft om een einde te maken
aan de overeenkomst” (Cass. 11 mei 1981, AC, 1981, nr. 514 ; zie ook Cass. 6 januari
1997, AC, nr. 105 ; Cass. 12 oktober 1998, AC, 1998, nr. 438).
Bijgevolg legt de Arbeidsovereenkomstenwet geenszins een uitdrukkelijke
motiveringsplicht van de handeling van afdanking op of bepaalt ze niet dat de
motieven daarvan uiterlijk bij de kennisgeving van het ontslag aan de werknemer moeten worden meegedeeld.
Ofschoon artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen bepaalt dat “de bestuurshandelingen
van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden gemotiveerd”, kan daaruit overigens geenszins worden afgeleid dat de wetgever, met
het opleggen van die verplichting, de werkgever van publiek recht heeft willen
verbieden zijn beslissing een personeelslid af te danken a posteriori te motiveren, overeenkomstig het stelsel van gemeen recht dat ter zake van toepassing is.
Het zou verbazingwekkend zijn mocht de wetgever van 1991 de bedoeling
hebben gehad, zoals M. Jacqmain doet opmerken, om “dynamiter une institution sacrée du droit des contrats de travail, tellement tabou qu’elle empêche
la Belgique de ratifier la convention 158 de 1982 de l’Organisation internationale du travail relative à la cessation du contrat de travail à l’initiative de
l’employeur, et au surplus introduit une discrimination entre employeurs”.
Volgens de lezing die het Hof van artikel 159 van de Grondwet geeft (zie
onder meer Cass. 21 april 1988, AC, 1988, nr. 504, Cass. 12 september 1997, AC,
nr. 349 ; Cass. 20 november 2002, CDPK, 2003, 332), moet de rechter de individuele
bestuurshandelingen die de bij de wet van 29 juli 1991 bepaalde motiveringsplicht niet naleven, weren maar dat beginsel belet niet de motivering van de
afdanking a posteriori te bewijzen aan de hand van andere elementen, overeenkomstig artikel 63, Arbeidsovereenkomstenwet, zoals het door het voornoemde
arrest van 15 juni 1988 is uitgelegd.
Te dezen heeft de eiseres dergelijke elementen als redenen van afdanking
aangevoerd in haar regelmatig genomen conclusie in hoger beroep die luidt
als volgt : “het was niet meer denkbaar de overeenkomst met de verweerster
te behouden omwille van haar (al dan niet laakbaar) gedrag en omwille van
de noodwendigheden inzake de werking van de dienst, waarover enkel zij moet
oordelen”, door erop te wijzen dat “het bewijs van die elementen zich bevindt
in het verslag van 19 januari 2009 van mevrouw V., die verschillende grieven
meldt over haar gedrag op het werk, inzonderheid in haar betrekkingen met
de vier personen met wie ze dagelijks moet werken”, en overigens te beklemtonen dat “de betrekkingen tussen de verweerster en de vier andere personen
die in de school van Gottignies werkten ontegensprekelijk verslechterd waren.
De verweerster geeft dat zelf toe in haar processtukken en meer bepaald in
haar verzoekschrift tot hoger beroep : ‘de arbeidsbetrekkingen waren enigszins verslechterd’”.
Het arrest beschouwt die conclusie als een procedurestuk maar houdt geen
rekening met de motieven van afdanking die erin voorkomen.
Met alle in het middel weergegeven redenen die worden verondersteld hier
volledig te zijn weergegeven weigert het arrest rekening te houden met de
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motiveringen die de eiseres a posteriori heeft gegeven, voornamelijk om twee
redenen, te weten, 1. het feit dat artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 noodzaakt dat de motivering van de beslissing moet samenvallen met het nemen
ervan, waardoor de laattijdige mededeling van de motieven voor afdanking
uitgesloten is, en 2. het feit dat de rechtspraak in het raam van artikel 63,
Arbeidsovereenkomstenwet, de verantwoording van de motieven a posteriori
enkel toestaat als ze een logisch gevolg is van de algemene regel dat de motivering van de afdanking niet verplicht is. Het arrest leidt daaruit af dat het niet
verantwoord is diezelfde mogelijkheid te handhaven voor de openbare werkgevers aangezien zij teniet wordt gedaan door de verplichting die aan dergelijke
werkgevers wordt opgelegd om de akte van afdanking krachtens de wet van
29 juli 1991 te motiveren.
Het arrest dat op grond van de voorgaande overwegingen beslist dat de eiseres
“nalaat het bij artikel 63, Arbeidsovereenkomstenwet, ingevoerde vermoeden
om te keren”, voegt aan die bepaling bijgevolg een voorwaarde toe die deze
niet inhoudt (schending van artikel 63, Arbeidsovereenkomstenwet), miskent
het wettelijke begrip van de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (schending van artikel 2 van de wet van 29 juli 1991) alsmede de draagwijdte van de bevoegdheid van de rechter om de bestuurshandelingen die de
bij de wet van 29 juli 1991 bepaalde motiveringsplicht niet naleven, te weren
(schending van artikel 159 van de Grondwet).

III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Krachtens artikel 63, Arbeidsovereenkomstenwet wordt onder willekeurige afdanking, voor de toepassing van dit artikel, verstaan, het
ontslag van een werkman die is aangeworven voor een onbepaalde tijd,
om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag
van de werkman of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de
werking van de onderneming, de instelling of de dienst.
Hoewel artikel 63, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat
het bij betwisting aan de werkgever behoort het bewijs te leveren van
de redenen voor het ontslag, sluit het niet uit dat de rechter zijn beslissing dat het ontslag niet willekeurig is, steunt op ieder regelmatig in
het debat gebrachte element dat daartoe heeft bijgedragen ook al had
de werkgever dat niet als reden voor het ontslag aangevoerd.
Uit artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen dat voorschrijft dat de
bestuurshandelingen bedoeld in artikel 1 moeten worden gemotiveerd,
kan niet worden afgeleid dat, ook al was het ontslag van een contractuele arbeider door dat bestuur gemotiveerd, dat bestuur bij betwisting het bewijs niet kan leveren van het niet willekeurig karakter van
het ontslag, niettegenstaande eventuele onregelmatigheden ervan op
die grond.
Het arrest dat weigert het willekeurig karakter van de afdanking
te beoordelen in het licht van ieder element dat geen verband houdt
met het motief dat is opgenomen in de afdankingsbrief of in “het opgemaakte C4 formulier dat samen met die brief aan de verweerster […] is
meegedeeld”, schendt het voornoemde artikel 63, tweede lid.
Het middel is gegrond.
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Dictum,
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over
de vordering van de verweerster die strekt tot het toekennen van een
vergoeding wegens willekeurige afdanking.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beoordeling daaromtrent aan de
feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Luik.
12 mei 2014 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Grégoire.

N° 338
2o

— 13 mei 2014
(P.12.2065.N)

kamer

1o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET.
A rtikel 67. — A rtikel 67ter. — Draagwijdte.

—

Wetsbepalingen.

—

2 o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. —
A rtikel 67. — A rtikel 67ter. — Toerekenbaarheid.

Wetsbepalingen.

—

3o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. —
A rtikel 67. — A rtikel 67ter. — Grondwettigheid.

Wetsbepalingen.

—

1o Artikel 67ter Wegverkeerswet dat enkel voorziet in de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid van de natuurlijke personen die de rechtspersoon
in rechte vertegenwoordigen, is impliciet gewijzigd door artikel 5 Strafwetboek zoals ingevoerd door artikel 2 van de wet van 4 mei 1999 tot
invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen ; die impliciete wijziging heeft niet tot gevolg dat een inbreuk op
artikel 67ter Wegverkeerswet niet langer strafbaar is, maar wel dat zij de
regels van toerekenbaarheid van die overtreding wijzigt  (1).
2o Artikel 5 Strafwetboek heeft een eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen ingevoerd, onderscheiden en autonoom ten
opzichte van die van de natuurlijke personen die voor de rechtspersoon
hebben gehandeld of dit hebben nagelaten zodat de rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gesteld voor alle misdrijven,
vermits alle aan een rechtspersoon toegerekende misdrijven in concreto
verwerkelijkt worden door natuurlijke personen ; de overtreding van
artikel 67ter Wegverkeerswet, waarvan de bestanddelen niet zijn gewijzigd, kan aldus ten laste worden gelegd van de rechtspersoon voor reke  (1) Zie Cass. 11 juni 2013, AR P.12.1362.N, AC 2013, nr. 352 ; GWH, 26 januari 2005,
nr. 24/2005, BS 11 maart 2005.
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ning waarvan het misdrijf werd gepleegd, de natuurlijke persoon of
beiden, overeenkomstig artikel 5 Strafwetboek  (1).
3o Op basis van artikel 67ter Wegverkeerswet kunnen zowel de rechtspersoon als de natuurlijke persoon worden veroordeeld zodat voormeld
wetsartikel het gelijkheidsbeginsel niet miskent ; artikel 67ter Wegverkeerswet, in de interpretatie dat een aparte strafbaarstelling voor rechtspersonen blijft bestaan terwijl artikel 5 Strafwetboek ingevoerd bij de wet
van 4 mei 1999 een eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de
rechtspersoon heeft ingevoerd, schendt de artikelen 10 en 11 Grondwet
niet  (2).

(Horeca Technologies Solutions b.v.b.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Antwerpen van 22 november 2012.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf
middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van de memorie
1. De memorie werd neergelegd namens de eiseres, zowel in haar
hoedanigheid van beklaagde als van burgerlijk aansprakelijke partij,
en W V.
De eiseres heeft enkel cassatieberoep ingesteld in haar hoedanigheid
van beklaagde.
Het Hof slaat geen acht op de memorie in zoverre zij werd ingediend
namens de medebeklaagde W V en Horeca Technologies Solutions bvba
in haar hoedanigheid van burgerlijk aansprakelijke partij bij gebrek
aan cassatieberoep namens hen.
Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 14 en 149 Grondwet,
artikel 2 Strafwetboek en artikel 67ter Wegverkeerswet : het bestreden
vonnis veroordeelt de eiseres zonder enige motivering wegens een
inbreuk op artikel 67ter Wegverkeerswet dat, minstens impliciet, werd
opgeheven of alleszins gewijzigd door de invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon zoals bepaald door
artikel 5 Strafwetboek ; de rechtspersoon kan immers ook veroordeeld
  (1) Zie Cass. 11 juni 2013, AR P.12.1362.N, AC 2013, nr. 352 ; GWH, 26 januari 2005,
nr. 24/2005, BS 11 maart 2005.
  (2) GWH, 26 januari 2005, nr. 24/2005, BS 11 maart 2005.
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worden voor een verkeersinbreuk zodat artikel 67ter Wegverkeerswet
geen relevantie meer heeft en er geen wettelijke basis meer is om de
eiseres te bestraffen wegens een inbreuk daarop.
3. Artikel 67ter Wegverkeerswet bepaalt : “Wanneer een overtreding
van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, zijn de natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen ertoe
gehouden de identiteit van de bestuurder op het ogenblik van de feiten
mee te delen of, indien zij die niet kennen, de identiteit van de personen
die het voertuig onder zich heeft.
De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te
rekenen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen gevoegd bij
het afschrift van het proces-verbaal werd verstuurd.
Indien de persoon die het voertuig onder zich heeft niet de bestuurder
was op het ogenblik van de feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de identiteit van de bestuurder meedelen.
De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen als titularis van de nummerplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige maatregelen te nemen om aan deze
verplichting te voldoen”.
4. Dit artikel dat enkel voorziet in de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte
vertegenwoordigen, is impliciet gewijzigd door artikel 5 Strafwetboek
zoals ingevoerd door artikel 2 van de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen. Die impliciete wijziging heeft niet tot gevolg dat een inbreuk op
artikel 67ter Wegverkeerswet niet langer strafbaar is, maar wel dat zij
de regels van toerekenbaarheid van die overtreding wijzigt.
Artikel 5 Strafwetboek heeft een eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen ingevoerd, onderscheiden en autonoom
ten opzichte van die van de natuurlijke personen die voor de rechtspersoon hebben gehandeld of dit hebben nagelaten. De rechtspersoon kan
strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld voor alle misdrijven,
vermits alle aan een rechtspersoon toegerekende misdrijven in concreto
verwerkelijkt worden door natuurlijke personen.
De overtreding van artikel 67ter Wegverkeerswet, waarvan de
bestanddelen niet zijn gewijzigd, kan aldus ten laste worden gelegd van
de rechtspersoon voor rekening waarvan het misdrijf werd gepleegd, de
natuurlijke persoon of beiden, overeenkomstig artikel 5 Strafwetboek.
Sinds de inwerkingtreding van artikel 5 Strafwetboek weet elke
natuurlijke of rechtspersoon dat hij kan vervolgd en veroordeeld
worden indien zijn gedraging samenvalt met de constitutieve bestanddelen van het misdrijf, beschreven in artikel 67ter Wegverkeerswet, en
welke de straffen zijn die hierop gesteld zijn. Artikel 14 Grondwet is
derhalve niet geschonden.
In zoverre het middel ervan uitgaat dat artikel 67ter Wegverkeerswet
werd opgeheven en dat de rechtspersoon niet kan veroordeeld worden
wegens een inbreuk daarop, faalt het naar recht.
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5. De appelrechters oordelen dat artikel 67ter Wegverkeerswet impliciet is opgeheven door artikel 5 Strafwetboek wat de exclusieve toerekening van het in artikel 67ter vervatte misdrijf betreft aan de natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen en
dat de rechtspersoon zelf kan gestraft worden voor een inbreuk op dat
artikel.
Aldus omkleden zij hun beslissing met redenen.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
Tweede middel
6. Het middel voert schending aan van de artikelen 10, 11 en 149
Grondwet, artikel 5 Strafwetboek en artikel 67ter Wegverkeerswet : het
bestreden vonnis dat oordeelt dat artikel 67ter Wegverkeerswet onverkort is blijven bestaan na de invoering van artikel 5 Strafwetboek,
miskent het gelijkheidsbeginsel.
De eiseres verzoekt de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het
Grondwettelijk Hof :
“Schendt artikel 67ter Wegverkeerswet de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet in de interpretatie dat een aparte strafbaarstelling voor
rechtspersonen blijft bestaan, terwijl artikel 5 [Strafwetboek] ingevoerd bij de Wet van 4 mei 1999 een eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de rechtspersoon heeft ingevoerd ?”
7. Het bestreden vonnis oordeelt niet dat artikel 67ter Wegverkeerswet
onverkort is blijven bestaan na de invoering van artikel 5 Strafwetboek. Het stelt “dat artikel 67ter van de Wegverkeerswet impliciet is
opgeheven door artikel 5 van [het Strafwetboek] wat de exclusieve
toerekening van het in artikel 67ter van de Wegverkeerswet vervatte
misdrijf betreft aan de natuurlijke personen die de rechtspersoon in
rechte vertegenwoordigen”.
In zoverre het middel berust op een onjuiste lezing van het bestreden
vonnis, mist het feitelijke grondslag.
8. Artikel 26, § 2, 2o, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof bepaalt dat
een rechtscollege dat verzocht wordt een prejudiciële vraag voor te
leggen aan het Grondwettelijk Hof, hiertoe niet gehouden is wanneer
het Grondwettelijk Hof reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag of
een beroep met een identiek onderwerp.
9. In het arrest nr. 104/2003 (B.7) van 22 juli 2003 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat het niet objectief en redelijk verantwoord is
dat, voor misdrijven gepleegd na 2 juli 1999, de natuurlijke personen,
genoemd in artikel 67ter Wegverkeerswet, persoonlijk aansprakelijk
blijven voor misdrijven toegerekend aan de rechtspersoon, terwijl
artikel 5 Strafwetboek op algemene wijze in een eigen strafrechtelijke
verantwoordelijkheid van de rechtspersoon voorziet, maar heeft het
vastgesteld dat in de interpretatie volgens welke die bepaling impliciet is gewijzigd bij artikel 5 Strafwetboek, zij geen onverantwoord
verschil in behandeling in het leven riep.
Artikel 5 Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999, heeft
een eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen
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ingevoerd, onderscheiden en autonoom ten opzichte van die van de
natuurlijke personen die voor de rechtspersoon hebben gehandeld of dit
hebben nagelaten. De wijziging van artikel 67ter Wegverkeerswet die
artikel 5 Strafwetboek impliceert, heeft, in de interpretatie die door
het Grondwettelijk Hof in zijn voormeld arrest nr. 104/2003 bestaanbaar is geacht met de artikelen 10 en 11 Grondwet, betrekking op de
regels van toerekenbaarheid van de in artikel 67ter bedoelde overtreding. De overtreding, waarvan de bestanddelen niet zijn gewijzigd,
kan, in die interpretatie, ten laste worden gelegd van de rechtspersoon
of de natuurlijke persoon, overeenkomstig artikel 5 Strafwetboek.
In het arrest nr. 24/2005 van 26 januari 2005 heeft het Grondwettelijk Hof andermaal geoordeeld dat op basis van artikel 67ter Wegverkeerswet zowel de rechtspersoon als de natuurlijke persoon kunnen
worden veroordeeld en voormeld wetsartikel aldus het gelijkheidsbeginsel niet miskent.
Aldus heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat artikel 67ter
Wegverkeerswet de artikelen 10 en 11 Grondwet in de interpretatie
dat een aparte strafbaarstelling voor rechtspersonen blijft bestaan
terwijl artikel 5 Strafwetboek ingevoerd bij de Wet van 4 mei 1999 een
eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de rechtspersoon
heeft ingevoerd, niet schendt.
Het Hof dient de voorgestelde vraag niet te stellen.
Derde middel
10. Het middel voert schending aan van de artikelen 10, 11 en 149
Grondwet en artikel 67ter Wegverkeerswet : het bestreden vonnis dat
de eiseres veroordeelt wegens een inbreuk op artikel 67ter Wegverkeerswet, schendt de artikelen 10 en 11 Grondwet ; artikel 67ter Wegverkeerswet stelt, in tegenstelling tot artikel 67bis Wegverkeerswet, geen
wettelijk vermoeden in, maar voorziet in een aparte strafbaarstelling
waarbij het niet-mededelen van de identiteit van de bestuurder afzonderlijk en zwaarder wordt bestraft.
De eiseres verzoekt de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het
Grondwettelijk Hof :
“Is het verschil in behandeling tussen de natuurlijke en de rechtspersoon in de artikelen 67bis en 67ter van de Wegverkeerswet in overeenstemming met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre dit
tot gevolg heeft dat de natuurlijke personen van artikel 67bis Wegverkeerswet steeds vervolgd kunnen worden voor de verkeersinbreuk zelf,
terwijl de rechtspersoon in datzelfde geval vervolgd zal worden op
grond van artikel 67ter Wegverkeerswet waarbij in hogere geldboeten
wordt voorzien ?”
11. Artikel 67bis Wegverkeerswet stelt geen feit strafbaar maar houdt
slechts een weerlegbaar vermoeden van schuld in.
Artikel 5 Strafwetboek heeft een eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen ingevoerd, onderscheiden en autonoom
ten opzichte van die van de natuurlijke personen die voor de rechtspersoon hebben gehandeld of dit hebben nagelaten. De rechtspersoon kan
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strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld voor alle misdrijven,
vermits alle aan een rechtspersoon toegerekende misdrijven in concreto
verwerkelijkt worden door natuurlijke personen.
Het middel dat ervan uitgaat dat een rechtspersoon niet kan worden
vervolgd wegens een verkeersinbreuk, faalt naar recht.
12. De voorgestelde vraag die uitgaat van een verkeerde rechtsopvatting, dient niet te worden gesteld.
Vierde middel
13. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 5
Strafwetboek en artikel 67ter Wegverkeerswet : het bestreden vonnis
veroordeelt de eiseres wegens een inbreuk op artikel 67ter Wegverkeerswet op grond van de onjuiste motivering dat de verkeersinbreuk
zelf niet aan de rechtspersoon ten laste kan worden gelegd ; voormeld
artikel 67ter werd opgeheven door de invoering van artikel 5 Strafwetboek vermits de rechtspersoon vanaf dat ogenblik kon vervolgd worden
voor de verkeersinbreuk zelf.
14. In zoverre het middel uitgaat van de in het eerste middel als
onjuist verworpen rechtsopvatting dat artikel 67ter Wegverkeerswet
opgeheven werd door de invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon krachtens artikel 5 Strafwetboek en
dat de rechtspersoon niet kan veroordeeld worden wegens een inbreuk
erop, kan het niet tot cassatie leiden en is het niet ontvankelijk.
15. In zoverre het middel aanvoert dat het bestreden vonnis de eiseres
veroordeelt wegens een inbreuk op artikel 67ter Wegverkeerswet op
grond van de onjuiste motivering dat de verkeersinbreuk zelf niet
aan de rechtspersoon ten laste kan worden gelegd, berust het op een
onjuiste lezing van de bestreden beslissing.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
Vijfde middel
16. Het middel voert schending aan van de artikelen 142 en 149
Grondwet : het bestreden vonnis dat weigert de in het derde middel
geformuleerde prejudiciële vraag te stellen, eigent zich een bevoegdheid toe die exclusief aan het Grondwettelijk Hof toekomt.
17. Artikel 26, § 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof bepaalt :
“Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen voor een rechtscollege, dan moet dit college het Grondwettelijk Hof verzoeken op deze
vraag uitspraak te doen.
Het rechtscollege is daartoe echter niet gehouden :
1o wanneer de zaak niet door het betrokken rechtscollege kan worden
behandeld om redenen van onbevoegdheid of niet-ontvankelijkheid,
tenzij wanneer die redenen ontleend zijn aan normen die zelf het onderwerp uitmaken van het verzoek tot het stellen van de prejudiciële
vraag ;
2o wanneer het Grondwettelijk Hof reeds uitspraak heeft gedaan op
een vraag of een beroep met een identiek onderwerp.
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Het rechtscollege waarvan de beslissing vatbaar is voor, al naar het
geval, hoger beroep, verzet, voorziening in Cassatie of beroep tot vernietiging bij de Raad van State, is daartoe evenmin gehouden wanneer de
wet, het decreet of de in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel een
regel of een artikel van de Grondwet bedoeld in § 1 klaarblijkelijk niet
schendt of wanneer het rechtscollege meent dat het antwoord op de
prejudiciële vraag niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen”.
18. Het bestreden vonnis wijst het verzoek tot het stellen van de in
het middel vermelde prejudiciële vraag af “omdat enkel een ongelijke
behandeling van gelijke gevallen of een gelijke behandeling van ongelijke gevallen kan worden aangevoerd en in casu artikel 67bis en 67ter
van de Wegverkeerswet ongelijke gevallen voorzien die derhalve niet
gelijk dienen te worden behandeld”.
De appelrechters oordelen aldus wettig dat de voorgestelde prejudiciële vraag betrekking heeft op categorieën van personen die zich niet
in dezelfde juridische toestand bevinden en die precies daarom anders
behandeld worden. Zonder zich een bevoegdheid toe te eigenen die hen
niet toekomt, geven de appelrechters aldus te kennen dat, anders dan
waarvan de vraag uitgaat, volgens hen het verschil in behandeling
klaarblijkelijk de Grondwet niet schendt.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
19. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
13 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Van
hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Robbroeckx (bij de
balie te Antwerpen).

N° 339
2o

— 13 mei 2014
(P.14.0750.N

kamer

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — ONMIDDELLIJKE AANHOUDING. —
Geen uitvoering Belgisch bevel tot aanhouding. — Verzoek tot voorlo pige invrijheidstelling. — Buitenlandse hechtenis om andere redenen. —
Toepassing.
2 o BEVOEGDHEID EN AANLEG. — INTERNATIONALE BEVOEGDHEID.
— Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling. — Vrijheidsberoving door
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— Bevoegdheden van de Belgische

strafgerechten.

1o Indien de beklaagde niet aangehouden is voor de zaak, is geen verzoek
tot voorlopige invrijheidstelling mogelijk ; het feit dat hij zich in het
buitenland om andere redenen in hechtenis bevindt en hij aldaar niet in
vrijheid zou worden gesteld omwille van het bestaan van het Belgische
bevel tot aanhouding, houdt niet in dat hij aangehouden is ingevolge
een na veroordeling uitgesproken bevel tot onmiddellijke aanhouding  (1).
(Art. 27, § 2, Voorlopige Hechteniswet)
2o De Belgische rechter heeft in de regel geen rechtsmacht om zich uit
te spreken over een beweerde onwettige vrijheidsberoving door buitenlandse gerechtelijke overheden.

(S.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 28 april 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 16, § 5, en 27, § 3,
Voorlopige Hechteniswet, alsook miskenning van het algemeen motiveringsbeginsel : het arrest verklaart eisers verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling onontvankelijk omdat de bevolen onmiddellijke
aanhouding nog niet ten uitvoer werd gelegd, terwijl de eiser die in
Spanje is opgesloten, niet in vrijheid wordt gelaten omdat hij in België
het voorwerp uitmaakt van een bevel tot onmiddellijke aanhouding ;
de in België bevolen onmiddellijke aanhouding heeft dus wel degelijk
uitwerking, waardoor er sprake is van een werkelijke aanhouding in
de brede zin van het woord ; het arrest geeft op geen enkele wijze aan
hiermee rekening te hebben gehouden.
2. Het middel preciseert niet hoe of waardoor het arrest artikel 27,
§ 3, Voorlopige Hechteniswet schendt.
In zoverre is het middel wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk.
3. Artikel 27, § 2, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat de voorlopige
invrijheidstelling kan worden aangevraagd door degene die aangehouden is ingevolge een na veroordeling uitgesproken bevel tot onmid  (1) Zie Cass. 25 april 2000, AR P.00.0605.N, AC 2000, nr. 264.
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dellijke aanhouding, mits er tegen de veroordeling zelf hoger beroep,
verzet of cassatieberoep is aangetekend. Zij kan in dezelfde voorwaarden worden aangevraagd door wie aangehouden is ingevolge een
veroordeling bij verstek, waartegen verzet binnen de buitengewone
termijn is aangetekend.
4. Indien de beklaagde niet aangehouden is voor de zaak, is geen
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling mogelijk. Het feit dat hij zich
in het buitenland om andere redenen in hechtenis bevindt en hij aldaar
niet in vrijheid zou worden gesteld omwille van het bestaan van het
Belgische bevel tot aanhouding, houdt niet in dat hij aangehouden is
ingevolge een na veroordeling uitgesproken bevel tot onmiddellijke
aanhouding.
5. De appelrechters die aldus het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling onontvankelijk verklaren, verantwoorden hun beslissing
naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
6. Het middel voert schending aan van artikel 5 EVRM : het arrest
oordeelt niet over de onwettigheid van eisers vrijheidsberoving in
Spanje hoewel hij daar niet in vrijheid wordt gesteld omwille van een
in België tegen hem gevoerde procedure met twijfelachtige afloop.
7. De Belgische rechter heeft in de regel geen rechtsmacht om zich
uit te spreken over een beweerde onwettige vrijheidsberoving door
buitenlandse gerechtelijke overheden.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
13 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Marchand (bij de balie te Brussel).
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N° 340
2o

— 13 mei 2014
(P.14.0754.N)

kamer

VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT AANHOUDING. — T ijdstip
van effectieve vrijheidsbeneming. — Feitelijke gegevens. — Beoordeling
door de rechter.

Met het oog op de vaststelling van het juiste uur van de vrijheidsbeneming, slaan de rechters acht op alle feitelijke gegevens die hen zijn overlegd ; geen wettelijke bepaling vereist dat de onderzoeksrechter op het
ogenblik van het verlenen van het bevel tot aanhouding reeds beschikt
over een proces-verbaal waaruit het uur van de vrijheidsbeneming blijkt
en het onderzoeksgerecht dat nagaat of het bevel tot aanhouding werd
afgeleverd binnen de termijn van 24 uur bedoeld in de artikelen 1 en 2
Voorlopige Hechteniswet, kan daarbij ook andere stukken in aanmerking
nemen dan die waarover de onderzoeksrechter op het ogenblik van het
verlenen van het bevel tot aanhouding zou hebben beschikt  (1). (Artt. 18,
§ 1, eerste lid, en 21, § 4, Voorlopige Hechteniswet)

(D.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 april 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de artikelen 23, 4o en 30, § 4, Voorlopige Hechteniswet : het arrest beantwoordt
niet, met foutieve redenen of op niet-onderbouwde wijze de argumenten
die de eiser in een appelconclusie heeft aangevoerd ; de eiser had in een
appelconclusie opgeworpen dat de onderzoeksrechter uit de stukken
waarover hij beschikte toen hij het aanhoudingsbevel verleende en liet
betekenen, het precieze uur van de vrijheidsberoving niet kon nagaan
en dus geen regelmatig aanhoudingsbevel kon verlenen ; dit blijkt uit
de nummering en de chronologie van de stukken van het dossier en
uit het feit dat pas later een overzichtelijk proces-verbaal aan het
  (1) Zie Cass. 10 september 2002, AR P.02.1266.N, AC 2002, nr. 436 ; Cass. 12 oktober
2010, AR P.10.1575.N, AC 2010, nr. 594.
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strafdossier werd toegevoegd waarin het uur van vrijheidsberoving
wordt vermeld ; het uur van vrijheidsberoving kan niet door de onderzoeksrechter in overleg met de verbalisanten worden vastgesteld ; elke
controle door de onderzoeksrechter, het onderzoeksgerecht en de eiser
wordt onmogelijk gemaakt.
2. Artikel 6.1 EVRM is in de regel niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die geen uitspraak doen over de gegrondheid van de
strafvordering.
Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de voorlopige hechtenis.
In zoverre faalt het middel naar recht.
3. Krachtens de artikelen 1, 1o en 2 Voorlopige Hechteniswet mag de
vrijheidsbeneming door arrestatie niet langer duren dan vierentwintig
uur.
Artikel 18, § 1, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat het
bevel tot aanhouding aan de verdachte wordt betekend binnen vierentwintig uren te rekenen van de effectieve vrijheidsbeneming of,
indien het bevel tot aanhouding verleend wordt tegen een verdachte
die op grond van een bevel tot medebrenging reeds aangehouden is, te
rekenen van de betekening van dit bevel.
4. De onderzoeksrechter moet bij het verlenen van een bevel tot
aanhouding en de onderzoeksgerechten die de regelmatigheid daarvan
dienen na te gaan, moeten bij de toepassing van de artikelen 18, § 1,
eerste lid, en 21, § 4, Voorlopige Hechteniswet rekening houden met het
tijdstip van de effectieve vrijheidsbeneming van de verdachte. Met het
oog op de vaststelling van het juiste uur van die vrijheidsbeneming,
slaan de rechters acht op alle feitelijke gegevens die hen zijn overgelegd. Geen wettelijke bepaling vereist dat de onderzoeksrechter op het
ogenblik van het verlenen van het bevel tot aanhouding reeds beschikt
over een proces-verbaal waaruit het uur van vrijheidsbeneming blijkt.
Het onderzoeksgerecht dat nagaat of het bevel tot aanhouding werd
verleend binnen de termijn van 24 uur bedoeld in de artikelen 1 en 2
Voorlopige Hechteniswet, kan daarbij ook andere stukken in aanmerking nemen dan die waarover de onderzoeksrechter op het ogenblik
van het verlenen van het bevel tot aanhouding zou hebben beschikt.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het eveneens naar recht.
5. Het arrest stelt aan de hand van de stukken van het strafdossier
vast dat de eiser om 8.05 uur van zijn vrijheid werd beroofd en het bevel
tot aanhouding aan hem werd betekend dezelfde dag om 21.13 uur.
Met de redenen die het arrest bevat, beantwoorden de appelrechters
eisers verweer en verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
6. Het middel voert schending aan van de artikelen 5.3 en 6.1 EVRM,
artikel 12 Grondwet en de artikelen 1, 6 o, 2, 4o en 5o, en 18, § 1, Voorlopige Hechteniswet, alsook miskenning van het recht van verdediging
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en het recht op een eerlijk proces : het arrest schendt de voormelde
wettelijke bepalingen en miskent de voormelde rechten om de redenen,
vermeld in het eerste middel.
7. Om de redenen, vermeld in het antwoord op het eerste middel, kan
het middel evenmin worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
13 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
Wellens (bij de balie te Antwerpen) en de heer Van Kelecom (bij de balie
te Hasselt).

N° 341
2o

— 13 mei 2014
(P.14.0768.N)

kamer

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — Voorlopige hechtenis
onder elektronisch toezicht. — Opdracht van het onderzoeksgerecht.
2 o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Voorlopige hechtenis. — H andhaving. —
Voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht. — Opdracht van het
onderzoeksgerecht.
3o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— A rtikel 5. — A rtikel 5.1. — A rtikel 5.1.c. — Voorlopige hechtenis. —
Verdachte. — Verkrijging kopie van het dossier. — Vereiste.
4o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— A rtikel 5. — A rtikel 5.4. — Voorlopige hechtenis. — Verdachte. —
Verkrijging kopie van het dossier. — Vereiste.
5o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— A rtikel 6. — A rtikel 6.3. — A rtikel 6.3.d. — Voorlopige hechtenis. —
Verdachte. — Verkrijging kopie van het dossier. — Vereiste.
6 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — Voorlopige hechtenis. — Verdachte. — Verkrijging kopie van het dossier. — Vereiste.
7o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Voorlopige hechtenis.
— Verdachte. — Verkrijging kopie van het dossier. — Vereiste.
8o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Voorlopige hechtenis.
— Bevoegdheid van de wetgever.
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9 o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Voorlopige hechtenis. — H andhaving.
— Terbeschikkingstelling van het dossier aan de verdachte en zijn
raadsman. — Stukken die het dossier moet bevatten.
10 o VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — T erbeschikkingstelling van het dossier aan de verdachte en zijn raadsman. — Stukken die
het dossier moet bevatten.
11o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Voorlopige hechtenis. — H andhaving. — T erbeschikkingstelling van het dossier aan de
verdachte en zijn raadsman. — Stukken die het dossier moet bevatten.

1o en 2o De gegevens eigen aan de zaak en aan de persoonlijkheid van
de verdachte die dermate de openbare veiligheid raken dat hierdoor
de handhaving van de voorlopige hechtenis volstrekt noodzakelijk is,
kunnen ook van aard zijn om het elektronisch toezicht uit te sluiten ; het
onderzoeksgerecht oordeelt hierover onaantastbaar. (Art. 22 Voorlopige
Hechteniswet)
3o, 4o, 5o, 6 o en 7o De artikelen 5.1.c, 5.4 en 6.3.d EVRM vereisen niet dat
een persoon die in voorlopige hechtenis zit kopie krijgt van het strafdossier  (1).
8o Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, ontneemt de
wetgever niet het recht om de uitoefening van het recht van verdediging
in een welbepaalde aangelegenheid, zoals inzake voorlopige hechtenis,
aan een bijzondere regeling te onderwerpen  (2).
9o, 10 o en 11o Het dossier dat ter beschikking van de verdachte en zijn
raadsman wordt gesteld met het oog op de rechtszitting van het onderzoeksgerecht waarop uitspraak moet worden gedaan over de handhaving van het bevel tot aanhouding, moet enkel de stukken bevatten die
verband houden met die handhaving en waarover de onderzoeksrechter
beschikt  (3).

(B.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 april 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

  (1) Zie Cass. 6 september 2011, AR P.11.0501.N, AC 2011, nr. 452.
  (2) Zie Cass. 14 juli 2009, AR P.09.1076.N, AC 2009, nr. 457.
  (3) Zie Cass. 14 juli 2009, AR P.09.1076.N, AC 2009, nr. 457 ; Cass. 9 augustus 2011, AR
P.11.1401.F, AC 2011, nr. 441.
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Hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 22 Voorlopige Hechteniswet, alsmede miskenning van het algemeen motiveringsbeginsel : het
arrest geeft geen reden van afwijzing op van de door de eiser in conclusie
voorgestelde uitvoeringsmodaliteit van het elektronisch toezicht ; het
arrest vermeldt enkel de redenen om de voorgestelde alternatieven aan
de voorlopige hechtenis, namelijk de borgsom en de voorwaarden, af
te wijzen ; het voorgestelde elektronisch toezicht is geen alternatieve
maatregel aan de hechtenis, maar een uitvoeringsmodaliteit en moet
dus met een specifieke motivering worden afgewezen.
2. De eiser heeft in appelconclusie zonder enige verdere toelichting en
in ondergeschikte orde verzocht de voorlopige hechtenis uit te voeren
met elektronisch toezicht.
3. De gegevens eigen aan de zaak en aan de persoonlijkheid van de
verdachte die dermate de openbare veiligheid raken dat hierdoor de
handhaving van de voorlopige hechtenis volstrekt noodzakelijk is,
kunnen ook van aard zijn om het elektronisch toezicht uit te sluiten.
Het onderzoeksgerecht oordeelt hierover onaantastbaar.
4. Met de redenen die het arrest bevat ter verantwoording van de
handhaving van de voorlopige hechtenis, geven de appelrechters die
beslissen dat de voorlopige hechtenis verder in de gevangenis dient te
worden uitgevoerd, ook de redenen op waarom eisers verzoek wordt
afgewezen en verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
.........................................................
Derde middel
7. Het middel voert schending aan van de artikelen 5.1.c, 5.4 en 6.3.d
EVRM : het arrest oordeelt onterecht dat deze bepalingen niet zijn
geschonden hoewel het Franse strafdossier nog niet is gevoegd, terwijl
de elementen die aan de oorsprong van de beschuldigingen liggen
toegankelijk moeten zijn voor het verweer ; deze bepalingen vereisen
dat de eiser die in hechtenis zit, een kopie van zowel het Belgische als
het Franse strafdossier verkrijgt en dat hij wordt verhoord in aanwezigheid van zijn raadsman ; doordat de eiser geen toegang heeft tot
het Franse dossier en hij geen kopie van het Belgische en het Franse
dossier heeft verkregen, en door systematisch de aanwezigheid van de
raadsman bij de politionele verhoren te weigeren, schendt het arrest de
artikelen 5.1.c, 5.4 en 6.3.d.
8. Het artikel 6.3.d EVRM is vreemd aan de aangevoerde grieven.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
9. Het arrest (ro 3.5) stelt eensdeels vast dat de eiser werd bijgestaan
door een advocaat bij zijn eerste verhoor door de politie, bij de onder-
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vraging door de onderzoeksrechter en bij de navolgende verhoren door
de politie en anderdeels dat bij de gelegenheid van zijn verhoor op
18 maart 2014 zijn advocaat heeft geoordeeld geen bijstand te moeten
verlenen en dat voor de daarna volgende verhoren de eiser niet heeft
aangedrongen op de bijstand van een advocaat.
In zoverre het middel ervan uitgaat dat de systematische aanwezigheid van de raadsman bij de politionele verhoren niet toegelaten werd,
mist het feitelijke grondslag.
10. De in het middel aangehaalde wettelijke bepalingen vereisen niet
dat een persoon die in voorlopige hechtenis zit, kopie verkrijgt van het
strafdossier.
In zoverre faalt het middel naar recht.
11. Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging,
ontneemt de wetgever niet het recht om de uitoefening van het recht
van verdediging in een welbepaalde aangelegenheid, zoals inzake voorlopige hechtenis, aan een bijzondere regeling te onderwerpen.
Ten einde de verdachte de gelegenheid te geven zijn recht van verdediging uit te oefenen voor de onderzoeksgerechten die geroepen zijn
om uitspraak te doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, heeft de wetgever bepaald dat het dossier ter beschikking wordt
gehouden van de verdachte en van zijn raadsman gedurende de laatste
werkdag voor de verschijning voor de raadkamer en, indien de voorafgaande dag geen werkdag is, opnieuw gedurende de voormiddag van de
dag van verschijning.
Het dossier dat ter beschikking van de verdachte en zijn raadsman
wordt gesteld met het oog op de rechtszitting van het onderzoeksgerecht waarop uitspraak moet worden gedaan over de handhaving
van het bevel tot aanhouding, moet enkel de stukken bevatten die
verband houden met die handhaving en waarover de onderzoeksrechter
beschikt.
12. Het arrest (ro 3.3, derde alinea) oordeelt dat :
— op regelmatige wijze het gerechtelijk onderzoek aan de hand van
uit Frankrijk verkregen informatie kon worden opgestart ;
— aan de hand van die informatie door middel van onderzoekshandelingen in België de ernstige schuldaanwijzingen werden verzameld ;
— het Franse strafdossier eerstdaags door middel van een cd-rom zal
worden gevoegd.
Het arrest dat oordeelt dat in deze stand van de rechtspleging het
recht van verdediging niet is aangetast door de omstandigheid dat
vooralsnog niet het gerechtelijk dossier van Frankrijk werd gevoegd,
is bijgevolg naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
13. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.

ARREST-2014-5.indb 1186

15/04/15 16:01

N° 342 - 14.5.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

1187

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
13 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
De Meester (bij de balie te Antwerpen) en de heer Marchand (bij de
balie te Brussel).

N° 342
2o

— 14 mei 2014
(P.13.2083.F)

kamer

1o VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. — PROBATIEUITSTEL. — Weigering. — Motivering. — Verplichting.
2 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — GEEN CONCLUSIE.
— Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen). —
Straf. — Uitstel. — Weigering. — Motivering. — Verplichting.
3o VERZET. — Strafzaken. — Beslissing op verzet. — Verplichte
dingen. — Overneming van het dictum van de verstekbeslissing.

vermel -

1o en 2o Uitstel is een strafuitvoeringsmodaliteit ; uit artikel 8, § 1, eerste
lid, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel
en de probatie volgt dat de rechter weliswaar de toekenning en de weigering van het uitstel moet motiveren maar de redenen niet hoeft op te
geven waarom hij het niet toekent wanneer hem niet om die maatregel is
verzocht  (1).
3o Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat het vonnis op verzet
het dictum van de verstekbeslissing moet overnemen ; die beslissing
bevindt zich in het dossier van de rechtspleging, waar de verzetdoende
partij kennis ervan kan nemen, gesteld dat ze hem niet werd betekend.
(Art. 188, Wetboek van Strafvordering)

(Y.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 29 november 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
  (1) Cass. 26 februari 2002, AR P.01.1650.N, AC 2002, nr. 133.
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Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste middel
Uitstel is een strafuitvoeringsmodaliteit. Uit artikel 8, § 1, eerste
lid, Probatiewet volgt dat de rechter weliswaar de toekenning en de
weigering van het uitstel moet motiveren maar de redenen niet hoeft
op te geven waarom hij het uitstel niet toekent wanneer hem niet om
die maatregel is verzocht.
Het middel, dat het arrest verwijt dat het de redenen niet vermeldt
waarom de appelrechters voor de bijkomende geldboete geen uitstel
hebben verleend, terwijl uit de rechtspleging niet blijkt dat daarom is
verzocht, kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Derde middel
Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat het vonnis op
verzet het beschikkend gedeelte van de verstekbeslissing moet overnemen. Die bevindt zich in het dossier van de rechtspleging waar de
eiser op verzet ervan kennis kan nemen, gesteld dat ze hem niet is
betekend.
Het middel, dat aanvoert dat het arrest bij ontstentenis van de
vermelding van het beschikkend gedeelte van de verstekbeslissing,
noch de eiser noch het Hof in staat stellen na te gaan of de relatieve
werking van het verzet werd geëerbiedigd, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
14 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Calewaert (bij de balie te Brussel) en mevr. Gallant (bij de balie te Brussel).
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N° 343
2o kamer — 14 mei 2014
(P.14.0018-P.14.0019.F)
1o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Termijnen voor cassatie beroep en betekening. — Strafvordering. — Geen eindbeslissing, toch
onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep. — K amer van inbeschul digingstelling. — A rrest dat uitspraak doet met toepassing van de
artikelen 135 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering. — I nverdenkinggestelde. — T ijdstip om cassatieberoep in te stellen.
2o ONDERZOEKSGERECHTEN. — K amer van inbeschuldigingstelling.
— A rrest dat uitspraak doet met toepassing van de artikelen 135 en
235bis van het Wetboek van Strafvordering. — I nverdenkinggestelde.
— Cassatieberoep. — Tijdstip om cassatieberoep in te stellen.
3o STRAFVORDERING. — Omschrijving
van de rechter. — Afwijzing van andere
Motivering.

van de feiten.

— Opdracht
—

mogelijke omschrijvingen.

4o RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — Strafvordering. — Omschrijving van de feiten. — Opdracht van de rechter. — Afwijzing van
andere mogelijke omschrijvingen. — Motivering.
5o ONDERZOEKSGERECHTEN. — K amer van inbeschuldigingstelling –
Regeling van de rechtspleging. — Buitenvervolgingstelling. — Omschrijving van de feiten. — A fwijzing van andere mogelijke omschrijvingen. —
Motivering.

1o en 2o Het cassatieberoep dat openstaat tegen de arresten van de kamer
van inbeschuldigingstelling wanneer ze met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering uitspraak heeft
gedaan of wanneer het arrest een onregelmatigheid vertoont, moet
onmiddellijk worden ingesteld ; de inverdenkinggestelde kan immers niet
kiezen om zijn rechtsmiddel uit te stellen tot wanneer hij cassatieberoep
instelt tegen het eindarrest  (1). (Artt. 135, 235bis en 416, Wetboek van
Strafvordering)
3o, 4o en 5o Hoewel de rechter de plicht en de bevoegdheid heeft om aan
de feiten die bij hem aanhangig zijn gemaakt hun juiste omschrijving te
geven, dient hij de afwijzing niet te motiveren van andere omschrijvingen
die de partijen hem niet hebben voorgelegd.

(B. e.a. T. B. V. e.a.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

De cassatieberoepen sub I (P.14.0018.F) zijn gericht tegen het arrest
van het hof van beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling,
  (1) Cass. 31 oktober 2006, AR P.06.0614.N, AC 2006, nr. 527, met concl. van advocaatgeneraal Timperman.
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van 27 september 2010. De cassatieberoepen sub II (P.14.0019.F) zijn
gericht tegen het arrest van datzelfde rechtscollege van 21 november
2013.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
De middelen hebben betrekking op twee achtereenvolgens in eenzelfde
zaak gewezen arresten. Het eerste doet uitspraak met toepassing van
de artikelen 136 en 235bis Wetboek van Strafvordering en het tweede
bevestigt de beschikking tot buitenvervolgingstelling.
Er is grond om de cassatieberoepen waarvan de stukken gelijktijdig
aan het Hof zijn overgelegd, te voegen.
A. Cassatieberoepen van F. B. en B. G. tegen het arrest van
27 september 2010
1. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing die,
met toepassing van artikel 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, uitspraak doet over het verzoekschrift van de eisers waarbij
het toezicht op het verloop van het onderzoek bij de kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig wordt gemaakt
De eisers voeren geen middel aan.
2. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing die
incidenteel uitspraak doet over de regelmatigheid van de rechtspleging en, met toepassing van artikel 235bis van het voormelde
wetboek, beslist dat het gerechtelijk onderzoek niet verantwoordt
dat de kamer van inbeschuldigingstelling de zaak aan zich trekt
Tegen het arrest, dat de eisers is betekend op 27 september 2010, kon
met toepassing van het tweede lid van artikel 416 van het voormelde
wetboek, onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld.
Het cassatieberoep, dat kan worden ingesteld tegen de arresten van
de kamer van inbeschuldigingstelling wanneer die met toepassing van
de artikelen 135 en 235bis van dat wetboek uitspraak heeft gedaan of
wanneer het arrest een onregelmatigheid vertoont, moet onmiddellijk
worden ingesteld. De inverdenkinggestelde kan immers niet kiezen om
zijn rechtsmiddel uit te stellen tot wanneer hij cassatieberoep instelt
tegen het eindarrest.
Het cassatieberoep, dat op 6 december 2013 is ingesteld, is bijgevolg
niet ontvankelijk.
Er is geen grond om het eerste middel te onderzoeken, waarvan de
beide onderdelen geen verband houden met de ontvankelijkheid van het
cassatieberoep.
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B. Cassatieberoepen tegen het arrest van 21 november 2013
Eerste middel
Tweede onderdeel
Met overneming van de niet-andersluidende redenen van de vordering van het openbaar ministerie, stelt het arrest vast dat de kamer
van inbeschuldigingstelling, waarbij de eisers F. B. en B. G. hun zaak
aanhangig hebben gemaakt, heeft geoordeeld dat het gerechtelijk
onderzoek op 27 september 2010 geen nietigheid, grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering vertoonde. Het arrest
herinnert daaraan met een eigen reden op pagina 5.
Het arrest, dat besluit dat de deskundigenonderzoeken regelmatig
zijn, bekrachtigt daartoe evenwel niet de redenering van de vervolgende partij, die alleen vaststelt dat de regelmatigheid van de deskundigenopdrachten al vroeger werd gecontroleerd. De kamer van inbeschuldigingstelling neemt op dat punt immers de motivering van
de beroepen beschikking over en antwoordt met eigen redenen op de
grief volgens welke de onderzoeksrechter de in artikel 11 Gerechtelijk
Wetboek vervatte regel zou hebben overtreden.
Het middel dat aanvoert dat het arrest dubbelzinnig is gemotiveerd
maar uitgaat van een onjuiste lezing ervan, mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
Het arrest oordeelt dat er aanwijzingen bestaan dat het de verweerder
D. A. H. de F. aan voorzorg heeft ontbroken. Het beslist niettemin dat
er onvoldoende bezwaren bestaan om de telastlegging onopzettelijke
doodslag te bewijzen, aangezien uit geen enkel gegeven blijkt dat die
fout in een oorzakelijk verband zou staan met het overlijden van het
slachtoffer.
Het middel verwijt de kamer van inbeschuldigingstelling dat ze vervolgens tot buitenvervolgingstelling heeft besloten zonder te hebben onderzocht of de haar voorgelegde feiten geen andere omschrijving konden
krijgen, met name die van onopzettelijke slagen en verwondingen.
Hoewel de rechter de plicht en de bevoegdheid heeft om aan de feiten
die bij hem aanhangig zijn gemaakt hun juiste omschrijving te geven,
dient hij de afwijzing niet te motiveren van andere omschrijvingen die
de partijen hem niet hebben voorgelegd.
Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
14 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en
mevr. Grégoire.
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N° 344
2o

— 14 mei 2014
(P.14.0057.F)

kamer

1o INKOMSTENBELASTINGEN. — ALLERLEI. — Belastingmisdrijven.
— Daders of medeplichtigen. — Betaling van de ontdoken belasting. —
Strafrechtelijke veroordeling. — Burgerrechtelijk gevolg. — Hoofde lijkheid. — Voorwaarde. — Bewezen verklaarde feiten.
2 o MISDRIJF. — DEELNEMING. — I nkomstenbelastingen. — Belastingmisdrijven. — Daders of medeplichtigen. — Betaling van de ontdoken belas ting. — Strafrechtelijke veroordeling. — Burgerrechtelijk gevolg. —
Hoofdelijkheid. — Voorwaarde. — Bewezen verklaarde feiten.
3o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — A rtikel 170.
— A rtikel 170, § 1. — Belastingmisdrijven. — Daders of medeplichtigen.
— Hoofdelijke veroordeling tot betaling van de ontdoken belasting. —
A ard van de maatregel. — Belasting in de zin van artikel 170, § 1, van de
Grondwet.
4o INKOMSTENBELASTINGEN. — ALLERLEI. — Belastingmisdrijven. —
Daders of medeplichtigen. — Hoofdelijke veroordeling tot betaling van
de ontdoken belasting. — A ard van de maatregel. — Belasting in de zin
van artikel 170, § 1, van de Grondwet.
5o MISDRIJF. — DEELNEMING. — I nkomstenbelastingen. — Belasting misdrijven. — Daders of medeplichtigen. — Hoofdelijke veroordeling tot
betaling van de ontdoken belasting. — A ard van de maatregel. — Belas ting in de zin van artikel 170, § 1, van de Grondwet.
6 o INKOMSTENBELASTINGEN. — ALLERLEI. — Belastingmisdrijven. —
Daders of medeplichtigen. — Betaling van de ontdoken belasting. — Hoofdelijke veroordeling. — Voorwaarde. — Bewezen verklaarde feiten. —
Toepasselijke regels.
7o MISDRIJF. — DEELNEMING. — I nkomstenbelastingen. — Belastingmisdrijven. — Daders of medeplichtigen. — Betaling van de ontdoken belas ting. — Hoofdelijke veroordeling. — Voorwaarde. — Bewezen verklaarde
feiten. — Toepasselijke regels.

1o en 2o Artikel 458, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, verbindt een civielrechtelijk gevolg aan de veroordeling
wegens of schuldigverklaring aan een belastingmisdrijf ; onder de in dat
artikel bedoelde veroordeling wordt ook de beslissing verstaan die, zoals te
dezen, wegens de verjaring van de strafvordering, enkel de feiten bewezen
verklaart die misdrijven opleveren  (1). (Artt. 449 tot 453 en 458, WIB92)
3o, 4o en 5o Door te bepalen dat de dader van of de medeplichtige aan de
fraude, hoofdelijk gehouden is tot betaling van de ontdoken belasting,
voert artikel 458 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 geen
belasting in, in de zin van artikel 170, § 1, van de Grondwet. (Art. 170, § 1,
Grondwet ; artt. 449 tot 453 en 458, WIB92)
  (1) Cass. 25 mei 2011, AR P.10.1111.F, AC 2011, nr. 349.
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6 o en 7o Ongeacht of de feiten al dan niet verjaard zijn, staat het aan de
rechter om, wanneer hij met toepassing van artikel 458, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992 uitspraak doet, volgens dezelfde regels
te oordelen of de strafrechtelijk ten laste gelegde feiten bewezen zijn.
(Artt. 449 tot 453 en 458, WIB92)

(D. t. Belgische Staat,

minister van

Financiën)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 11 december 2013, op verwijzing
gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 25 mei 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
Het middel, dat de schending aanvoert van artikel 458, eerste lid,
WIB92, verwijt het arrest dat het jegens de eiser de fiscale hoofdelijkheid in aanmerking neemt waartoe de daders van en de medeplichtigen
aan misdrijven bedoeld in de artikelen 449 tot 453 van dat wetboek zijn
gehouden, hoewel de eiser, wegens de verjaring van de strafvordering,
niet strafrechtelijk werd gesanctioneerd.
Artikel 458, eerste lid, verbindt een civielrechtelijk gevolg aan de
veroordeling of schuldigverklaring voor een belastingmisdrijf.
Onder de in dat artikel bedoelde veroordeling wordt ook de beslissing
verstaan die, zoals te dezen, wegens de verjaring van de strafvordering, enkel de feiten bewezen verklaart die de misdrijven opleveren.
Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Volgens het middel leidt het feit van te oordelen dat een beslissing die
zich wegens de verjaring van de strafvordering ertoe beperkt de feiten
bewezen te verklaren die de misdrijven opleveren, voor de toepassing
van artikel 458 WIB92 zou gelijkstaan aan een veroordeling als dader
van of medeplichtige aan die misdrijven, tot de conclusie dat de tekst
van die bepaling geen welbepaald, eenduidig en helder criterium bevat
in de zin van artikel 170 Grondwet.
De eiser vraagt het Hof bijgevolg om het Grondwettelijk Hof een
prejudiciële vraag te stellen over de overeenstemming met het in
artikel 170, § 1, Grondwet vervatte wettigheidsbeginsel in belasting-
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zaken, samen gelezen met de artikelen 10 en 11 Grondwet, van het voormelde artikel 458 uitgelegd in die zin dat onder de in dat artikel bedoelde
term “veroordeling” ook de beslissing wordt verstaan die, wegens de
verjaring van de strafvordering enkel de feiten bewezen verklaart die
de misdrijven opleveren.
Enerzijds, door te bepalen dat de dader van of de medeplichtige aan
de fraude, hoofdelijk gehouden is tot betaling van de ontdoken belasting, voert artikel 458 geen belasting in, in de zin van artikel 170, § 1,
Grondwet.
Anderzijds, ongeacht of de feiten al dan niet verjaard zijn, staat het
aan de rechter om volgens dezelfde regels te oordelen of de strafrechtelijk ten laste gelegde feiten bewezen zijn.
Aangezien de prejudiciële vraag op een foutieve juridische grondslag
berust, dient ze niet te worden gesteld.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
14 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist
en de heer T’Kint.

N° 345
2o

— 14 mei 2014
(P.14.0186.F)

kamer

1o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — Werking van de wet in de tijd. — Strafzaken. — Wet die de uitsluitingsregels bepaalt van het onregelmatig
verkregen bewijs. — Onmiddellijke toepassing.
2 o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijsvoering. — Onregelmatig bewijs. —
Wet die de uitsluitingsregels bepaalt van het onregelmatig verkregen
bewijs. — Werking in de tijd. — Onmiddellijke toepassing.
3o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijsvoering. — Rijden in staat van alco holintoxicatie. — A dem- of bloedanalyse. — Bijzonder bij wet geregeld
bewijs. — Foutieve aanhaling van de tekst van de toepasselijke regel. —
Toepassing van de gemeenrechtelijke criteria inzake de uitsluiting van
het onregelmatig verkregen bewijs.
4o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. — A rtikel
59. — Rijden in staat van alcoholintoxicatie. — A dem- of bloedanalyse. —
Bijzonder bij wet geregeld bewijs. — Foutieve aanhaling van de tekst van
de toepasselijke regel. — Toepassing van de gemeenrechtelijke criteria
inzake de uitsluiting van het onregelmatig verkregen bewijs.
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1o en 2o Artikel 32 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering is toepasselijk op de vervolgingen waarover nog niet definitief
uitspraak is gedaan of die op het ogenblik van de inwerkingtreding ervan
verjaard zijn  (1).
3o en 4o Volgens artikel 32 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering wordt enkel tot nietigheid van een onregelmatig verkregen
bewijselement besloten indien de naleving van de betrokken vormvoorwaarden wordt voorgeschreven op straffe van nietigheid of de begane
onregelmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast of
het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces ;
die bepaling maakt geen onderscheid naargelang het bewijs vrij wordt
geleverd of bijzonder bij wet is geregeld  (2).

(B.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Brussel van 18 december 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Middel
De eiser voert aan dat de appelrechters het bewijs van de feiten van
alcoholintoxicatie hadden moeten weren, dat is geleverd door een
proces-verbaal dat niet vermeldt dat de vaststellingsprocedure overeenkomstig artikel 24, tweede lid, van het koninklijk besluit van
21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen is gevoerd, maar enkel met toepassing van de bepalingen van
het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de ademtesttoestellen.
Volgens artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering,
dat op de berechting van de zaak van toepassing is, wordt enkel tot
nietigheid van een onregelmatig verkregen bewijselement besloten
indien de naleving van de betreffende vormvoorwaarden wordt voorgeschreven op straffe van nietigheid of de begane onregelmatigheid de
betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast of het gebruik van het
bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces.
Die bepaling maakt geen onderscheid naargelang het bewijs vrij
wordt geleverd of bijzonder bij wet is geregeld.
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 345.
  (2) Id.

ARREST-2014-5.indb 1195

15/04/15 16:01

1196

ARRESTEN VAN CASSATIE

14.5.14 - N° 345

De rechter moet het bewijs weren indien hij zich in een van de drie
door dat artikel bepaalde gevallen bevindt en in de overige gevallen
moet hij het bewijs aannemen.
Artikel 9 van het oude koninklijk besluit van 18 februari 1991 droeg
de overheidsagenten op om, alvorens de bestuurder te verzoeken in het
toestel te blazen, hem het verpakt mondstuk te tonen, de verpakking
te openen en vervolgens het mondstuk op het toestel aan te brengen,
zonder het aan te raken.
Artikel 24 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 voorziet in
dezelfde procedure, maar legt een bijkomend vormvereiste op : zodra
het toestel aanduidt dat het klaar is voor een test of een analyse, moet
de overheidsagent de betrokkene verzoeken voldoende hard te blazen
in het toestel tot het einde van een geldige monsterneming door het
toestel wordt aangeduid.
De eiser heeft in hoger beroep niet aangevoerd dat de gevolgde procedure, volgens het proces-verbaal van politie, dat verwijst naar het
koninklijk besluit van 18 februari 1991 en niet naar dat van 21 april
2007, hem het recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak heeft
ontzegd.
Zoals de appelrechters hebben vastgesteld, is het voormelde vormvereiste niet voorgeschreven op straffe van nietigheid.
De rechtbank, die voor het overige vermeldt dat de geldigheid van de
alcoholmeting daardoor niet werd aangetast, heeft geoordeeld dat het
aldus verkregen bewijs betrouwbaar bleef.
Met die overwegingen verantwoordt ze naar recht haar beslissing om
bewijskracht toe te kennen aan de vaststellingen van de politie.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
14 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer C. Yurt
(bij de balie te Brussel) en de heer O. Yurt (bij de balie te Brussel).
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1o

— 15 mei 2014
(C.12.0617.N)

kamer

TOERISME. — Contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. — Toepassingsgebied. — Vorderingen. — Niet -reiziger.

De vorderingen waartoe het contract tussen de reisorganisator of reisbemiddelaar en de niet-reiziger aanleiding geven vallen niet onder de door
de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling ingestelde verjaringsregeling  (1). (Artt. 1.1o, 1.2o,
1.5o en 2, § 1, Wet 16 feb. 1994)
t.

(Multiservice Reizen n.v.
Total Belgium n.v., in aanwezigheid

van

H.)

Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal :
Situering

en procedurevoorgaanden

1. De huidige procedure heeft betrekking op een factuur ten bedrage
van 91.477,89 EUR die eiseres op 30 augustus 2005 opstuurde naar
verweerster wegens prestaties die zij leverde voor de organisatie van
een evenement voor een aantal kaderleden en klanten van verweerster.
Eiseres dagvaardde verweerster in betaling van die factuur met
bijhorigheden. De dagvaarding had tevens betrekking op een schadevergoeding wegens annulering door verweerster van een reservatie.
2. Op 4 maart 2009 velde de rechtbank van koophandel te Brussel
een vonnis waarbij de vordering in betaling van de litigieuze factuur
gegrond werd verklaard.
3. Op het hoger beroep van verweerster besliste het hof van beroep
te Brussel in het bestreden arrest van 8 mei 2012 dat de vordering van
eiseres met betrekking tot voormelde factuur verjaard is.
4. Het cassatieberoep van eiseres maakt het voorwerp uit van huidige
cassatieprocedure.
H et

enig cassatiemiddel

5. In haar enig cassatiemiddel voert eiseres schending aan van de
artikelen 1,1o en 5o, en 30.2 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling
van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling en van de artikelen 1134, 1711 en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek.
Eiseres verwijt het bestreden arrest te hebben beslist dat het contract
tussen eiseres en verweerster, een rechtspersoon die geen reiziger is,
een contract is waarop de voormelde wet van 16 februari 1994 tussen
de contractspartijen van toepassing is omdat bij dit contract eiseres
“zich in eigen naam jegens (verweerster) heeft verbonden om tegen
betaling van een totaalprijs, minstens twee van de drie in voormeld
  (1) Zie concl. OM.
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artikel 1, 1o opgesomde diensten in een van tevoren georganiseerde
combinatie te leveren”, zonder hierbij het door eiseres aangevoerde feit
te weerleggen dat het vervoer, het logies of andere toeristische diensten bedoeld zijn voor kaderleden of klanten van verweerster. Zij voert
in een eerste grief aan dat het bestreden arrest daardoor het wettelijk
begrip “contract tot reisorganisatie” dat in artikel 1 van voornoemde
wet van 16 februari 1994 wordt gedefinieerd, schendt.
Door de vordering van eiseres tegen verweerster, strekkende tot
betaling van de prijs die verweerster verschuldigd is krachtens het
contract die deze laatste met eiseres heeft afgesloten, als verjaard
te verwerpen omdat die vordering valt onder artikel 30.2 van voornoemde wet van 16 februari 1994, schendt het bestreden arrest volgens
eiseres tevens de artikelen 1, in het bijzonder 1o en 5o, en 30.2 van die
wet, alsmede de bindende kracht van het contract (artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek) en de artikelen 1711 en 2262bis van het Burgerlijk
Wetboek.
Bespreking

van het cassatiemiddel

6. Krachtens artikel 1,1o van de wet van 16 februari 1994 tot regeling
van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling moet voor de
toepassing ervan worden verstaan onder contract tot reisorganisatie :
— de overeenkomst waarbij een persoon zich in eigen naam jegens
een andere verbindt om tegen betaling van een totaalprijs tenminste
twee van de volgende drie diensten te verlenen :
a) vervoer,
b) logies,
c) andere niet met vervoer of logies verband houdende toeristische
diensten die niet bijkomstig zijn ten opzichte van het vervoer of het
logies,
— in een door hem en/of door een derde van tevoren georganiseerde
combinatie, voor zover de diensten een overnachting behelzen over een
tijdspanne van meer dan vierentwintig uur.
Krachtens artikel 1,2o van deze wet moet voor de toepassing ervan
onder contract tot reisbemiddeling worden verstaan : elke overeenkomst waarbij een persoon zich verbindt tot het verstrekken aan een
andere, tegen betaling van een prijs, hetzij van een contract tot reisorganisatie, hetzij van een of meer afzonderlijke prestaties die enigerlei
reis of verblijf mogelijk maken.
Krachtens artikel 1,5o van deze wet moet voor de toepassing ervan
onder reiziger worden verstaan : elke persoon die het voordeel geniet
van de verbintenis bedoeld sub 1o of 2o, ongeacht of het contract gesloten
of de prijs betaald is door hem of voor hem.
Krachtens artikel 2, § 1, van deze wet is deze van toepassing is op de
in België verkochte of ten verkoop aangeboden contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling.
7. De rechtsvraag die door het middel aan de orde wordt gesteld
betreft het toepassingsgebied van deze wettelijke bepalingen.
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Uit de wetsgeschiedenis blijkt naar mijn mening duidelijk dat de
bedoeling van de wetgever het reglementeren was van het contract van
reisorganisatie of reisbemiddeling teneinde de rechten van de reiziger
te vrijwaren.
“Elk jaar opnieuw stelt men ook vast dat de reis voor tal van reizigers de verwachtingen niet heeft ingelost. Of de ontgoocheling van de
reiziger terecht of niet terecht is doet voorlopig weinig ter zake. Zelfs
indien zij het gevolg is van een bij gebrek aan informatie niet te voorziene gebeurtenis of verkeerd optreden van de reiziger, blijft het een
mogelijke klacht voor rekening van de reisorganisator of -bemiddelaar.
Het voorstel van wet voorziet in een terechte en verantwoorde
aansprakelijkheid van de reisorganisator of –bemiddelaar voor de
goede uitvoering van hun verplichtingen en voor de schade (materiële,
lichamelijke, morele) die de consument ingevolge het op essentiële
punten niet of slecht uitvoeren van de overeenkomst ondervindt”  (1).
Het hoger geciteerde artikel 1, 5o van de wet bepaalt dat onder reiziger
moet worden verstaan degene die het voordeel van de reisverbintenis
geniet. Het is met andere woorden de fysieke persoon die zelf de reis
verricht  (2). Degene die het voordeel geniet van de reisverbintenis is de
natuurlijke persoon die op reis gaat, zelfs als het contract werd afgesloten en/of de prijs betaald door een andere natuurlijke persoon of
rechtspersoon. De hoedanigheid van reiziger blijft dus voorbehouden
aan natuurlijke personen.
De wet viseert naar mijn mening dus enkel de relatie tussen de reisorganisator of reisbemiddelaar en de reiziger zoals bedoeld in artikel 1,
5o van deze wet.
8. De vorderingen waartoe het contract tussen de reisorganisator
of reisbemiddelaar en de niet-reiziger aanleiding geven vallen naar
mijn mening dan ook niet onder het toepassingsgebied van de wet
van 16 februari 1994, maar onder de gemeenrechtelijke bepalingen. Zo
vallen contracten tussen handelsvennootschappen en reisorganisatoren betreffende zakenreizen, incentives, evenementen en dergelijke
niet onder het toepassingsgebied van de wet. Deze business to businesscontracten behoeven immers geen bijzondere bescherming  (3). Deze
vorderingen vallen dan ook niet onder de lex specialis-verjaringsregel
van artikel 30.2 van de wet van 16 februari 1994, maar onder de gemeenrechtelijke verjaringsregels.
9. De appelrechters die beslissen dat het contract tussen eiseres en
verweerster een reiscontract is in de zin van de wet van 16 februari 1994
en dat het artikel 30.2 van deze wet bijgevolg van toepassing is vermits
“niet kan worden beaamd dat deze wet enkel van toepassing zou zijn op
een contract tussen een reisorganisator en een reiziger”, hebben naar
mijn mening hun beslissing dan ook niet naar recht verantwoord.
  (1) Parl. St. Senaat BZ 1991-92, nr. 488/1, 2-3.
  (2) O. Dugardyn, La responsabilité des intermédiaires et organisateurs de voyages,
Waterloo, Kluwer 2010, 21-22.
  (3) C. Guyot, Le droit du tourisme, régime actuel et développements en droit belge et
européen, Brussel, Larcier 2004, nrs. 50-51.
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10. Het middel lijkt mij bijgevolg in zijn tweede grief gegrond te zijn.
De

overige grieven

11. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden en
behoeven aldus geen antwoord.
12. Conclusie : vernietiging.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 8 mei 2012.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 4 maart 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
1. Krachtens artikel 1.1o van de wet van 16 februari 1994 tot regeling
van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling moet voor de
toepassing ervan worden verstaan onder contract tot reisorganisatie :
de overeenkomst waarbij een persoon zich in eigen naam jegens een
andere verbindt om tegen betaling van een totaalprijs tenminste twee
van de volgende drie diensten te verlenen : a) vervoer, b) logies, c) andere
niet met vervoer of logies verband houdende toeristische diensten die
niet bijkomstig zijn ten opzichte van het vervoer of het logies, in een
door hem en/of door een derde van tevoren georganiseerde combinatie,
voor zover de diensten een overnachting behelzen over een tijdspanne
van meer dan vierentwintig uur.
Krachtens artikel 1.2o van deze wet moet voor de toepassing ervan
onder contract tot reisbemiddeling worden verstaan : elke overeenkomst waarbij een persoon zich verbindt tot het verstrekken aan een
andere, tegen betaling van een prijs, hetzij van een contract tot reisorganisatie, hetzij van een of meer afzonderlijke prestaties die enigerlei
reis of verblijf mogelijk maken.
Krachtens artikel 1.5o van deze wet moet voor de toepassing ervan
onder reiziger worden verstaan : elke persoon die het voordeel geniet
van de verbintenis bedoeld sub 1o of 2o, ongeacht of het contract gesloten
of de prijs betaald is door hem of voor hem.
Krachtens artikel 2, § 1, van deze wet is deze van toepassing op de in
België verkochte of ten verkoop aangeboden contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

ARREST-2014-5.indb 1200

15/04/15 16:01

N° 347 - 15.5.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

1201

2. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de bedoeling van de wet het
reglementeren is van het contract van reisorganisatie of reisbemiddeling teneinde de rechten van de consument-reiziger te vrijwaren.
Degene die het voordeel geniet van de reisverbintenis is de natuurlijke persoon die zelf de reis verricht.
De wet viseert aldus enkel het contract tussen de reisorganisator of
reisbemiddelaar en de reiziger zoals bedoeld in artikel 1, 5o van deze wet.
De vorderingen waartoe het contract tussen de reisorganisator of
reisbemiddelaar en de niet-reiziger aanleiding geven vallen derhalve
niet onder de door deze wet ingestelde verjaringsregeling.
3. De appelrechters die beslissen dat het contract tussen de eiseres en
de verweerster een reiscontract is in de zin van de wet van 16 februari
1994 en dat het artikel 30.2 van deze wet van toepassing is op de vordering van de eiseres, alhoewel deze geen reiziger is, verantwoorden hun
beslissing niet naar recht.
Het middel is, in zoverre, gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger
beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partij.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
15 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van Ommeslaghe en mevr. Nudelholc.

N° 347
1o

— 15 mei 2014
(C.13.0420.N)

kamer

1o BESLAG. — BEWAREND BESLAG. — Derde -beslagene. — Verklaring.
— Afwezigheid of onnauwkeurigheid. — Sanctie. — Verklaring tot schuldenaar. — Beslagrechter. — Bevoegdheid. — Omvang.
2 o BESLAG. — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING. — Derde -beslagene.
— Verklaring. — Afwezigheid of onnauwkeurigheid. — Sanctie. — Verklaring tot schuldenaar. — Beslagrechter. — Bevoegdheid. — Omvang.
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1o en 2o De beslagrechter, die dient te oordelen of de derde-beslagene, die
zijn verklaring niet doet binnen vijftien dagen na het derdenbeslag, of
ze niet met nauwkeurigheid heeft gedaan, tot schuldenaar kan worden
verklaard voor het geheel of voor een gedeelte van de oorzaken van het
beslag, alsook voor de kosten ervan, beschikt over een beoordelings- en
matigingsbevoegdheid en kan in uitzonderlijke omstandigheden beslissen,
ook al heeft de derde-beslagene geen of geen tijdige verklaring afgelegd,
hetzij deze sanctie niet op te leggen, hetzij deze te matigen  (1). (Artt. 1456
en 1542 Gerechtelijk Wetboek)

(R.S.Z. t. Van Alphen,

curator faillissement

Flomarg b.v.b.a.)

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 4 mei 2012.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
twee middelen aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste middel
.........................................................
Tweede onderdeel
3. Krachtens de artikelen 1456 en 1542 Gerechtelijk Wetboek kan de
derde-beslagene, die zijn verklaring niet doet binnen vijftien dagen
na het derdenbeslag, of ze niet met nauwkeurigheid heeft gedaan, tot
schuldenaar worden verklaard voor het geheel of voor een gedeelte van
de oorzaken van het beslag, alsmede voor de kosten daarvan.
4. Uit deze bepalingen volgt dat de beslagrechter over een beoordelings- en matigingsbevoegdheid beschikt en dat hij in uitzonderlijke
omstandigheden kan beslissen, ook al heeft de derde-beslagene geen of
  (1) Het arrest van het Hof besliste tot een beperkte vernietiging op het hier niet
gepubliceerde eerste onderdeel van het tweede cassatiemiddel, dat een motiveringsgebrek aanvoerde, en dit enkel in zoverre het bestreden arrest oordeelde over de
kosten. Het OM concludeerde tot een volledige vernietiging en was van oordeel
dat het tweede onderdeel van het eerste middel gegrond was. Met verwijzing naar
het arrest van het Hof van 26 april 2002 (Cass. 26 april 2002, AR C.01.0253.F, AC 2002,
nr. 255), waarin werd geoordeeld dat de beslagrechter kan beslissen om de sancties
niet op te leggen, maar alleen wanneer de omstandigheden van de zaak zulks rechtvaardigen, stelde het OM dat de beslagrechter in feite en dus onaantastbaar oordeelt
of de sanctie moet worden opgelegd, en dat het Hof alsdan moet overgaan tot marginale toetsing of de rechter zijn beslissing wettig heeft kunnen gronden op zijn vaststellingen. Het OM was van mening dat dit in deze zaak niet het geval was.
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geen tijdige verklaring afgelegd, hetzij deze sanctie niet op te leggen,
hetzij deze te matigen.
5. Het onderdeel dat de ervan uitgaat dat, wanneer de derde-beslagene geen of geen tijdige verklaring heeft afgelegd, de sanctie steeds
dient te worden toegepast tenzij de omstandigheden van de zaak overmacht uitmaken, faalt naar recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
15 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer Vandewal,
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Bruyn.

N° 348
1o

— 15 mei 2014
(C.13.0552.N)

kamer

1o SCHULDVERGELIJKING. — Mogelijkheid. — Faillissement. — Voorwaarden.
2 o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD. — GEVOLGEN (PERSONEN. GOEDEREN. VERBINTENISSEN). — Schuldvergelijking. — Mogelijkheid. — Voorwaarden.
3o HUUR VAN DIENSTEN. — A annemingsovereenkomst. — Onderaannemer.
— Rechtstreekse vordering tegen de bouwheer. — Excepties. — Tegenwerpelijkheid.
4o SCHULDVERGELIJKING. — Wederkerige overeenkomst. — Recht
schuldvergelijking. — A ard. — Bestaan. — T ijdstip.
5o VERBINTENIS. — Wederkerige overeenkomst. — Recht
lijking. — A ard. — Bestaan. — T ijdstip.

op

op schuldverge -

6 o OVEREENKOMST. — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING).
— Wederkerige overeenkomst. — Recht op schuldvergelijking. — A ard.
— Bestaan. — T ijdstip.

1o en 2o Het erkennen van schuldvergelijking in de gevallen waar er een
nauwe samenhang bestaat tussen de schuldvorderingen, tast de regel van
de gelijkheid van de schuldeisers bij faillissement niet aan ; aldus is in die
omstandigheden de schuldvergelijking ook mogelijk ook al zijn de voor-
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waarden voor schuldvergelijking eerst na het faillissement in vervulling
gegaan  (1). (Art. 1298 BW)
3o De bouwheer tegen wie een rechtstreekse vordering wordt ingesteld, kan
aan de onderaannemer in de regel de excepties tegenwerpen waarover
hij beschikt op het ogenblik van het instellen van de rechtstreekse vordering  (2). (Art. 1798, eerste lid, BW)
4o, 5o en 6 o Het recht op schuldvergelijking met een schuldvordering die
gegrond is op de onderlinge afhankelijkheid van de wederzijdse verbintenissen van de partijen behoort tot het wezen van de wederkerige overeenkomst, zodat zij bestaat vóór de wanprestatie zelf en vóór de uitoefening
van de rechtstreekse vordering  (3). (Art. 1298 BW)

(Tegelbedrijf Devos b.v.b.a. e.a.
Belgische Staat, vice-eerste minister en minister
van Landsverdediging, in aanwezigheid van K. e.a.)

t.

Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal (uittreksels) :
Feiten

en procedurevoorgaanden

1. Volgens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan werd na
een openbare aanbesteding door de Federale Overheidsdienst Landsverdediging de uitvoering van bouwwerken op militaire terreinen
toegewezen aan tweede verweerster de n.v. Algemene Ondernemingen
Declerck.
Deze hoofdaannemer deed beroep op verschillende onderaannemers,
waaronder eiseressen. De facturen van eiseressen bleven onbetaald. De
hoofdaannemer, tweede verweerster, verkreeg immers bij vonnis van
de rechtbank van koophandel te Doornik van 26 augustus 1999 de voorlopige opschorting in een gerechtelijk akkoord, maar werd uiteindelijk in staat van faillissement verklaard bij vonnis van 13 september
1999.
2. De onderaannemers, waaronder eerste eiseres, stelden vervolgens
hun rechtstreekse vordering in bij dagvaarding van 5 oktober 1999.
Eerste eiseres had wel reeds bij deurwaardersexploot van 25 juni 1999
de bouwheer aangemaand om haar facturen ten aanzien van de hoofdaannemer te laten betalen krachtens artike1 1798 van het Burgerlijk
Wetboek.
Ook tweede eiseres was bij dagvaarding per 12 augustus 1999 overgegaan tot het instellen van haar rechtstreekse vordering voor haar
facturen.
3. Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van
5 januari 2006 werd de Belgische Staat veroordeeld om 93.933,32 € te
betalen aan eerste eiseres en 76.378,08 € aan tweede eiseres, telkens
vermeerderd met de gerechtelijke intresten en de gerechtskosten.

  (1) Zie concl. OM.
  (2) Id.
  (3) Id.
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4. Op het hoger beroep van de andere onderaannemers en de gefailleerde, stelden beide eiseressen incidenteel beroep in.
Bij tussenarrest van het hof van beroep te Brussel van 11 oktober
2011 werden de verschillende beroepen samengevoegd, maar werden
voor het overige de debatten heropend teneinde standpunt in te nemen
nopens de tijdigheid/nietigheid van sommige beroepen.
5. Bij eindarrest van het hof van beroep te Brussel van 13 maart 2012
werden uiteindelijk de oorspronkelijke vorderingen van eiseressen
ontvankelijk verklaard, maar als ongegrond afgewezen en werden zij
veroordeeld met de andere onderaannemers tot de gerechtskosten van
de Belgische Staat, eerste verweerder, maar niet de expertisekosten.
De appelrechters kwamen tot het besluit dat de hoofdaannemer
na compensatie met de door hem verschuldigde schadevergoedingen
en boeten geen vordering meer bezat op de bouwheer, zodanig dat de
rechtstreekse vordering van eiseressen geen voorwerp meer bezat.
6. Het cassatieberoep van eiseressen maakt het voorwerp uit van
huidige cassatieprocedure.
H et

enig cassatiemiddel

7. In hun enig cassatiemiddel voeren eiseressen schending aan van
artikel 149 van de Gecoördineerde Grondwet, van artikel 20, 12o van de
Hypotheekwet, van de artikelen 1289, 1290, 1291, 1298 en 1798 van het Burgerlijk Wetboek, van artikel 17 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997
en van de artikelen 7 en 20 van de Bijlage aan het Koninklijk Besluit van
26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,·met als
titel “Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken” (hierna te noemen A.A.V.).
.........................................................
9. In het tweede onderdeel voeren eiseressen aan dat de maatregelen
van ambtswege, voorzien in artikel 20 van de A.A.V., genomen door
eerste verweerder, die toelieten het bestaan en de hoegrootheid van de
schuldvordering op tweede verweerster vast te stellen, pas na het faillissementsvonnis van 13 september 1999 werden genomen.
Eiseressen verwijten de appelrechters op geen enkele manier te
hebben aangeduid dat de vordering van eerste verweerder tot schadevergoeding wegens wanprestatie van tweede verweerster een vaststaand
karakter had vóór het faillissement uitgesproken op 13 september 1999.
De vaststelling dat de maatregelen van ambtswege pas na dit faillissement werden genomen laat volgens eiseressen niet toe te besluiten
dat de vordering van eerste verweerder als vaststaand vóór het faillissement kan worden beschouwd.
De appelrechters stellen anderzijds vast dat eiseressen elk hun rechtstreekse vordering vóór het faillissementsvonnis van 13 september
1999 hebben uitgeoefend, respectievelijk eerste eiseres op 25 juni 1999
en tweede eiseres op 12 augustus 1999, met als gevolg dat vanaf dan in
de regel geen aan hen tegenwerpelijke betaling door eerste verweerder
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meer kon worden gedaan aan tweede verweerster, ook niet bij wijze
van schuldvergelijking.
In de mate dat, vanaf de voormelde data van het uitoefenen van de
rechtstreekse vordering door eisers, de bouwheer niet meer geldig
vermocht te betalen aan tweede verweerster omdat zijn vordering tot
schadevergoeding op eerste verweerder nog geen vaststaand karakter
had vóór het faillissement, kon geen wettelijke schuldvergelijking
meer plaatsvinden, die aan eisers tegenwerpelijk is.
Hieruit volgt volgens eiseressen dat het bestreden arrest onwettig
beslist dat de op respectievelijk 25 juni 1999 en 12 augustus 1999 uitgeoefende rechtstreekse vorderingen van eiseressen ongegrond zijn nu
tweede verweerster geen tegoed meer had op eerste verweerder op die
data, dan wanneer de betaling bij wijze van wettelijke schuldvergelijking door eerste verweerder aan tweede verweerster niet tegenwerpelijk was aan eiseressen, gezien enerzijds het voorrecht waarover
elk van hun schuldvorderingen beschikte eens eiseressen hun rechtstreekse vorderingen vóór het faillissement van tweede verweerster
hadden uitgeoefend zich tegen dergelijke betaling verzet, en gezien
anderzijds de vordering tot schadevergoeding van eerste verweerder op
tweede verweerster wegens wanprestatie pas na het faillissement vaststaand is geworden met als gevolg dat geen dergelijke schuldvergelijking mogelijk was, omdat eerste verweerder pas daarna een aanvang
had genomen met het treffen van ambtshalve maatregelen, de appelrechters dit laatste niet uitsluiten, en minstens de gedane vaststellingen niet toelaten tot het tegendeel te besluiten.
.........................................................
Bespreking

van het tweede onderdeel van het enig cassatiemiddel

13. Het faillissement heeft de vorming van een boedel en een samenloop tussen de schuldeisers van de gefailleerde tot gevolg, zodat tussen
deze schuldeisers — de schuldeisers in de boedel — het gelijkheidsbeginsel van toepassing is.
14. Artikel 1298 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt in het algemeen
dat geen schuldvergelijking plaatsheeft ten nadele van de verkregen
rechten van derden.
15. Uit deze regels die een toepassing zijn van het beginsel van de
gelijkheid van de schuldeisers na samenloop en van het fixatiebeginsel
vloeit voort dat schuldvergelijking na faillissement in beginsel uitgesloten is.
16. Zijn de voorwaarden voor de wettelijke compensatie eerst vervuld
na het faillissement of door het faillissement (bijvoorbeeld door het
opeisbaar worden van de vordering), dan is de schuldvergelijking
niet tegenwerpelijk aan de boedel. Waren de voorwaarden reeds voorhanden vóór het faillissement — zij het zelfs in de verdachte periode
— dan blijft de compensatie verworven. Dat het bestaan van deze voorwaarden eerst komt vast te staan in een later gewezen vonnis doet
hieraan geen afbreuk.
Dit zal het geval zijn wanneer het bestaan van de schuldvordering
door de wederpartij niet op ernstige wijze werd betwist of wanneer het
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bedrag van de schuldvordering zonder veel omhaal kon worden vastgesteld  (1).
17. Op het verbod van compensatie na faillissement en andere gevallen
van samenloop wordt echter traditioneel een uitzondering gemaakt
voor de zogenaamde verknochte of samenhangende vorderingen  (2). Deze
uitzondering houdt verband met de verwantschap tussen schuldvergelijking, exceptio non adimpleti contractus en retentierecht. Deze drie
rechtsfiguren staan in hetzelfde teken : zij zijn vormen van geoorloofde
eigenrichting tot zekerheid en zijn aan derden tegenwerpelijk  (3).
Uw Hof heeft immers in zijn arresten van 24 juni 2010  (4) en 4 februari
2011  (5) gepreciseerd dat het erkennen van de schuldvergelijking in de
gevallen waar er een nauwe samenhang bestaat tussen de schuldvorderingen, de regel van de gelijkheid van de schuldeisers bij faillissement
niet aantast. Aldus is in die omstandigheden, de schuldvergelijking
mogelijk ook al zijn de voorwaarden voor schuldvergelijking eerst na
het faillissement in vervulling gegaan.
18. De rechtstreekse vordering van de onderaannemers tegen de
bouwheer wordt aan dezen uitdrukkelijk toegekend door artikel 1798
van het Burgerlijk Wetboek ; dit artikel bepaalt immers dat metselaars, timmerlieden, arbeiders, vaklui en onderaannemers gebezigd bij
het oprichten van een gebouw of voor andere werken die bij aanneming
zijn uitgevoerd, tegen de bouwheer een rechtstreekse vordering hebben
tot beloop van hetgeen deze aan de aannemer verschuldigd is op het
ogenblik dat hun rechtsvordering wordt ingesteld.
19. De bouwheer tegen wie een rechtstreekse vordering wordt ingesteld, kan aan die onderaannemer in de regel de excepties tegenwerpen
waarover hij beschikt op het ogenblik van het instellen van de rechtstreekse vordering  (6). Excepties en verweermiddelen ontstaan vóór
het tijdstip van het instellen van de rechtstreekse vordering blijven
dus door de bouwheer aan de onderaannemer tegenstelbaar.
20. Het recht op schuldvergelijking met een schuldvordering die
gegrond is op de onderlinge afhankelijkheid van de wederzijdse verbintenissen van de partijen behoort tot het wezen van de wederkerige
overeenkomst, zodat zij bestaat vóór de wanprestatie zelf en vóór de
uitoefening van de rechtstreekse vordering.
21. Zo besliste Uw Hof met betrekking tot de exceptio non adimpleti
contractus in zijn arrest van 25 maart 2005  (7) dat die exceptie van nietnakoming van een verbintenis die gegrond is op de onderlinge afhan  (1) E. Dirix en R. De Corte, Zekerheidsrechten, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer 2006, 382-383, nr. 555.
  (2) Concl. van advocaat-generaal D. Thijs voor Cass. 24 juni 2010, AR C.09.0365.N,
AC 2010, nr. 457.
  (3) E. Dirix en R. De Corte, Zekerheidsrechten, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer 2006, 383, nr. 556.
  (4) Cass. 24 juni 2010, AR C.09.0365.N, AC 2010, nr. 457, met concl. van advocaatgeneraal D. Thijs.
  (5) Cass. 4 februari 2011, AR C.10.0443.N, AC 2011, nr. 106.
  (6) Cass. 25 maart 2005, AR C.03.0318.N, AC 2005, nr. 188.
  (7) Id.
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kelijkheid van de wederzijdse verbintenissen van de partijen behoort
tot het wezen van de wederkerige overeenkomst, zodat zij bestaat vóór
de wanprestatie zelf en vóór de uitoefening van de rechtstreekse vordering.
Ook in zijn arrest van 4 februari 2011  (1) herhaalde Uw Hof deze regel
en stelde het dat bij wederkerige overeenkomsten de exceptie van nietuitvoering, het ontbindingsrecht in geval van wanprestatie krachtens
artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek en de daarop gesteunde vordering tot schadevergoeding inherent zijn aan de rechtsverhouding en
geacht worden van bij de aanvang te bestaan ongeacht het tijdstip
waarop de contractspartij er een beroep op doet.
22. Ter zake meen ik dat de ambtshalve maatregelen van eerste
verweerder beschouwd kunnen worden als een opgeworpen exceptie
van niet-uitvoering.
23. De appelrechters oordelen dat de exceptie van niet-nakoming en
het recht op compensatie met de schuldvordering die voortvloeit uit de
wanprestatie, geacht worden te behoren tot het wezen van de wederkerige overeenkomst, zodat zij bestaan vóór de wanprestatie en vóór de
uitoefening van de rechtstreekse vordering, en dat de omstandigheid
dat er geen vertraging was vóór het faillissement en dat de stopzetting
van de werken het gevolg was van het faillissement zonder belang is.
24. Ik meen dan ook dat de appelrechters, door te beslissen dat de
rechtstreekse vorderingen van eiseressen ongegrond zijn aangezien de
hoofdaannemer geen tegoed meer heeft op de Belgische Staat, de hierboven uiteengezette principes naar recht toepassen en hun beslissing
aldus naar recht hebben verantwoord.
25. Het onderdeel lijkt mij niet aangenomen te kunnen worden.
27. Conclusie : verwerping.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 13 maart 2012.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 4 maart 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht
is, een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
.........................................................
  (1) Cass. 4 februari 2011, AR C.10.0443.N, AC 2011, nr. 106.
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Tweede onderdeel
2. Artikel 1298 Burgerlijk Wetboek bepaalt in het algemeen dat geen
schuldvergelijking plaatsheeft ten nadele van de verkregen rechten
van derden. Hieruit vloeit voort dat schuldvergelijking na faillissement in beginsel uitgesloten is.
Het erkennen van de schuldvergelijking in de gevallen waar er een
nauwe samenhang bestaat tussen de schuldvorderingen, tast echter de
regel van de gelijkheid van de schuldeisers bij faillissement niet aan.
Aldus is in die omstandigheden de schuldvergelijking mogelijk ook al
zijn de voorwaarden voor schuldvergelijking eerst na het faillissement
in vervulling gegaan.
3. Krachtens artikel 1798, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, hebben
metselaars, timmerlieden, arbeiders, vaklui en onderaannemers gebezigd bij het oprichten van een gebouw of voor andere werken die bij
aanneming zijn uitgevoerd, tegen de bouwheer een rechtstreekse
vordering tot beloop van hetgeen deze aan de aannemer verschuldigd
is op het ogenblik dat hun rechtsvordering wordt ingesteld.
De bouwheer tegen wie een rechtstreekse vordering wordt ingesteld,
kan aan de onderaannemer in de regel de excepties tegenwerpen waarover hij beschikt op het ogenblik van het instellen van de rechtstreekse
vordering. Het recht op schuldvergelijking met een schuldvordering
die gegrond is op de onderlinge afhankelijkheid van de wederzijdse
verbintenissen van de partijen behoort tot het wezen van de wederkerige overeenkomst, zodat zij bestaat vóór de wanprestatie zelf en vóór
de uitoefening van de rechtstreekse vordering.
4. De appelrechters stellen vast dat :
— de hoofdaannemer Declerck aannemingswerken uitvoerde voor de
Belgische Staat ;
— de hoofdaannemer een beroep deed op de eiseressen als onderaannemers ;
— de eiseressen respectievelijk op 25 juni 1999 en 12 september 1999
een rechtstreekse vordering hebben ingesteld tegen de Belgische Staat ;
— de hoofdaannemer op 13 september 1999 failliet werd verklaard ;
— na het faillissement, de Belgische Staat overeenkomstig artikel
20 van de Algemene aannemingsvoorwaarden (hierna : AAV), maatregelen van ambtswege heeft genomen en boeten heeft opgelegd wegens
de laattijdige uitvoering ;
— de Belgische Staat overeenkomstig artikel 7 AAV is overgegaan
tot compensatie met de aannemingsprijs ;
— ten gevolge van deze compensatie de hoofdaannemer geen tegoed
meer had op de Belgische Staat.
5. De appelrechters oordelen dat de exceptie van niet-nakoming en
het recht op compensatie met de schuldvordering die voortvloeit uit de
wanprestatie, geacht worden te behoren tot het wezen van de wederkerige overeenkomst, zodat zij bestaan vóór de wanprestatie en vóór de
uitoefening van de rechtstreekse vordering en dat de omstandigheid
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dat er geen vertraging was vóór het faillissement en deze het gevolg
was van het faillissement zonder belang is.
6. Door op grond hiervan te beslissen dat de rechtstreekse vorderingen van de eiseressen ongegrond zijn aangezien de hoofdaannemer
geen tegoed meer heeft op de Belgische Staat, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen tot de kosten
15 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en de heer Maes.

N° 349
1o

— 16 mei 2014
(F.10.0092.F)

kamer

1o INKOMSTENBELASTINGEN. — VENNOOTSCHAPSBELASTING. —
Vaststelling van het belastbaar netto -inkomen. — M eerwaarden. —
Activa. — A anschaffingsprijs of vervaardigingsprijs duidelijk lager dan
de werkelijke waarde. — R aming. — Vierde R ichtlijn 78/660/EEG van de
R aad van 25 juli 1978. — Verbod om af te wijken van het beginsel dat activa
tegen aanschaffingsprijs of vervaardigingsprijs worden gewaardeerd.
2 o BOEKHOUDRECHT. — Vennootschapsbelasting. — Vaststelling van het
belastbaar netto -inkomen. — M eerwaarden. — Activa. — A anschaffingsprijs of vervaardigingsprijs duidelijk lager dan de werkelijke waarde.
— R aming. — Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de R aad van 25 juli 1978. —
Verbod om af te wijken van het beginsel dat activa tegen aanschaffingsprijs of vervaardigingsprijs worden gewaardeerd.
3o EUROPESE UNIE. — VERDRAGSBEPALINGEN. — A llerlei. — Vennootschapsbelasting. — Vaststelling van het belastbaar netto -inkomen. —
Meerwaarden. — Activa. — A anschaffingsprijs of vervaardigingsprijs
duidelijk lager dan de werkelijke waarde. — R aming. — Vierde R ichtlijn
78/660/EEG van de R aad van 25 juli 1978. — Verbod om af te wijken van
het beginsel dat activa tegen aanschaffingsprijs of vervaardigingsprijs
worden gewaardeerd.

1o, 2o en 3o Het beginsel van het getrouwe beeld, dat bedoeld is in artikel 2,
leden 3 tot en met 5, van de Vierde richtlijn 78/660/EEG van de Raad van
25 juli 1978 staat niet toe dat wordt afgeweken van het in artikel 32 van
die richtlijn opgenomen beginsel dat activa op basis van hun aanschaffings- of vervaardigingsprijs worden gewaardeerd, en dat deze activa
in plaats daarvan op basis van hun werkelijke waarde worden gewaar-
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deerd, wanneer de aanschaffings- of vervaardigingsprijs van deze activa
duidelijk lager ligt dan hun werkelijke waarde  (1). (Art. 2, § 3, 4, en 5,
Vierde richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978)

(Belgische Staat

minister van

Financiën t. Gilme n.v.)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 31 maart 2010.
Het Hof heeft in zijn arrest van 1 juni 2012 een prejudiciële vraag
gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie dat in zijn arrest
nr. C-322/12 van 3 oktober 2013 die vraag heeft beantwoord.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 24, 183, 185 en, voor zoveel als nodig, 192, § 1, van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 ;
— de artikelen 3, 4 en 16 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met
betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, vervangen door de artikelen 3, 4 en 13 van het koninklijk besluit van 12 december 1983.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst het volgende vast :
“De verweerster werd op 26 november 1998 opgericht door de heer A. S. en
mevrouw B. L., beiden van Zweedse nationaliteit en Engelse verblijfhouders.
Het maatschappelijk doel van de verweerster bestaat onder meer in het nemen
van participaties in alle vennootschappen en in het beheer van die vennootschappen.
Op 27 november 1998 heeft de verweerster 50 aandelen verworven van de
vennootschap naar Zweeds recht TV-Shop Europe AB, waarvan de heer S. eveneens de oprichter is, voor een bedrag van 5.000 SEK, zijnde 100 SEK per aandeel.
Op 4 januari 1999 heeft de verweerster die zelfde aandelen verkocht aan de
vennootschap naar Zweeds recht Electronic Retailing AB, voor een prijs van
17.000.000 SEK, zijnde 340.000 SEK per aandeel.
De verweerster heeft na de verkoop een meerwaarde geboekt van 74.776.696 BEF
die zij op grond van artikel 192, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 heeft vrijgesteld.
In haar aangifte in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2000
heeft de verweerster de beginsituatie vermeerderd met de reserves ten belope
van de meerwaarde teneinde de verschuiving van de reserves van het jaar tot
passend beloop te verminderen.
Bij een wijzigingsbericht van 19 november 2002 heeft de administratie geoordeeld dat de meerwaarde die was verkregen bij de verkoop van die aandelen
  (1) Zie Cass. 1 juni 2012, AR F.10.0092.F (prejudiciële vraag aan het HvJ).
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belastbaar was als stijging van de waarde van de activa ten gevolge ‘van een
meerwaarde die verkregen is bij de aankoop van de aandelen, dit wil zeggen,
ten gevolge van de verdwijning uit de monetaire activa die vervangen werden
door aandelen waarvan de werkelijke waarde hoger is
dan de betaalde prijs’.
De taxatieambtenaar is uitgegaan van het vermoeden dat de waarde van de
aandelen die vermeld stond in de koopovereenkomst van 4 januari 1999 juist
dezelfde waarde heeft als de voornoemde aandelen ten tijde van de aankoop
ervan door [de verweerster] op 27 november 1998.
De eerste rechter heeft op het beroep van de verweerster tegen de beslissing
van 18 juli 2003, waarbij de door de gewestelijk directeur gemachtigde ambtenaar haar bezwaar had verworpen dat zij had ingediend tegen de aanslag in
de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2000, die te haren name was
gevestigd onder artikel 263.574 van het kohier van de gemeente WatermaalBosvoorde, de vordering van de verweerster ontvankelijk en gegrond verklaard.
Hij heeft de ontheffing bevolen van de litigieuze aanslag en [de eiser] veroordeeld om alle bedragen die ten onrechte zijn geïnd op grond van de aanslag
waarvan de ontheffing aldus was bevolen, terug te betalen met moratoire interest”,
en overweegt het volgende :
“[De eiser] houdt voor het hof [van beroep] terecht staande dat de eerste
rechter zich had aangesloten bij zijn standpunt dat de aankooprijs van de
aandelen van de vennootschap TV-Shop ondergewaardeerd was en dat de werkelijke aankoopprijs die overeenkwam met de werkelijke waarde van de aandelen,
gelijk was aan de verkoopprijs die ontvangen was bij de nagenoeg gelijktijdige
verkoop, 38 dagen na aankoop van die aandelen.
De eiser voert bovendien, terecht, aan dat geen enkel objectief gegeven
verklaart waarom er een verschil is tussen de waarde van de aandelen op de
datum van hun aankoop en de verkoopprijs die 38 dagen later 3.400 keer hoger
was.
In deze zaak heeft het echter geen zin om na te gaan, zoals de eiser staande
houdt, of de eerste rechter wel terecht beslist had dat de werkelijke waarde van
de aandelen op het ogenblik dat ze werden aangekocht, overeenstemde met de
in de overeenkomst van wederverkoop bedongen prijs, en of de bescheiden prijs
die de verweerster voor de aandelen [had betaald] door de partijen was overeengekomen teneinde de verweerster te bevoordelen.
Het standpunt van de administratie dat het getrouwe financieel beeld als
bedoeld in artikel 3 van het jaarrekeningbesluit van 1976, vereist dat 1. er in het
geval van verwerving om niet of gedeeltelijk om niet geredeneerd moet worden
in termen van vermogenstoename en niet in termen van historische kostprijs
aangezien die in casu uiteraard belachelijk laag zou zijn en 2. de om niet gerealiseerde vermogenstoename wordt gewaardeerd tegen werkelijke waarde die
dient omschreven te worden als het bedrag waarvoor een actief kan worden
verhandeld tussen ter zake goed geïnformeerde, onafhankelijke partijen die
uit vrije wil een transactie afsluiten, mist immers elke grond. Dat standpunt
van de administratie, dat gegrond is op artikel 16 van het voornoemde jaarrekeningbesluit dat, volgens de administratie, [de verweerster] ertoe verplichtte
geen rekening te houden met de historische aankoopprijs maar uitsluitend met
de werkelijke waarde van de effecten, kan slechts in een ‘uitzonderlijk’ geval
worden toegepast. Het advies nr. 126/17 van de Commissie voor boekhoudkundige normen waarop [de eiser] zich baseert, ziet in een verrichting die gelijkenissen vertoont met die welke hier wordt bedoeld, een uitzonderingsgeval dat
vereist dat de historische kostprijs wordt vervangen door de werkelijke waarde
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maar, zoals tal van auteurs hebben gezegd, faalt het advies nr. 126/17 van de
Commissie voor boekhoudkundige normen naar recht in zoverre de bepalingen
van het jaarrekeningbesluit van 8 oktober 1976 alle activa bij de opname in het
vermogen van een onderneming waarderen in verhouding tot de middelen die
als tegenprestatie moesten worden afgestaan om ze te verkrijgen. Het voornoemde advies van de commissie is dus louter een verwijzing voor een toekomstig boekhoudrecht maar niet voor het positieve boekhoudrecht (...).
Bovendien houdt de verplichting die, volgens de uitlegging van het jaarrekeningbesluit door de administratie, de ondernemingen zouden hebben om de
historische aankoopprijs buiten beschouwing te laten en hem te vervangen
door de werkelijke waarde van het goed, geen rekening met het bepaalde in
artikel 4, tweede lid, van het voornoemde koninklijk besluit dat een onderneming de mogelijkheid biedt een getrouw beeld van haar vermogen te geven door
in de toelichting bij de jaarrekening ‘aanvullende inlichtingen’ te verstrekken,
zonder ze daarom te verplichten om af te wijken van de uniforme waarderingsregel volgens de historische kostprijs van alle activa bij hun opname in het
vermogen, wat, in het geval van verkrijgingen om niet of gedeeltelijk om niet,
komaf maakt met de ‘uitzonderlijke’ aard die de onderneming verplicht af te
wijken van het beginsel van de aanschaffingsprijs”,
en neemt derhalve de volgende beslissing :
“De litigieuze aanslag heeft, zoals de eerste rechter heeft beslist, ten
onrechte de meerwaarden van 74.776.696 BEF in aanmerking genomen voor de
berekening van de belastbare grondslag”.
Grieven
Krachtens artikel 185 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zijn
vennootschappen belastbaar op het totale bedrag van de winst, uitgekeerde
dividenden inbegrepen.
Op grond van artikel 183 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, zijn, onder voorbehoud van de in de titel van het wetboek betreffende
de vennootschapsbelasting omschreven afwijkingen, wat hun aard betreft, de
inkomsten die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of daarvan
vrijgesteld zijn, dezelfde als die welke in de personenbelasting in aanmerking
worden genomen ; het bedrag ervan wordt vastgesteld volgens de regels die van
toepassing zijn op winst.
Hoewel artikel 24 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 de voornaamste bestanddelen van winsten opsomt (waaronder meer bepaald de exploitatiewinst in eigenlijke zin en de verwezenlijkte of uitgedrukte meerwaarden),
bevat die bepaling noch enige andere bepaling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 een omschrijving van het begrip belastbare winst.
Het ontbreken van een begripsomschrijving valt te verklaren door het feit dat
de belastbare winst van de ondernemingen — behoudens uitdrukkelijke afwijking van de belastingwet — wordt bepaald overeenkomstig de regels van het
boekhoudrecht (Cass. 20 februari 1997) en het staat vast dat, voor het aanslagjaar 2000, de boekhoudkundige regels voor de waardering van de actiefbestanddelen van een onderneming terug te vinden zijn in het koninklijk besluit van
8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen.
Artikel 20 van dat besluit vermeldt de volgende basisregel :
“Onverminderd de toepassing van de artikelen 16, 27, 27bis en 34, wordt elk
actiefbestanddeel gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag
in de balans opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en
waardeverminderingen.
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Onder aanschaffingswaarde wordt verstaan : of de aanschaffingsprijs zoals
bepaald in artikel 21, of de vervaardigingsprijs zoals bepaald in artikel 22, of
de inbrengwaarde zoals bepaald in artikel 23”.
Krachtens die bepaling moeten de activa die opgenomen worden in het
vermogen van de onderneming, gewaardeerd worden tegen hun aanschaffingswaarde, met dien verstande dat, indien het bewuste actief onder bezwarende titel is verkregen op grond van een koopovereenkomst, de aankoopprijs vermeerderd met de bijkomende kosten, overeenkomstig artikel 21 van
voornoemd koninklijk besluit van 8 oktober 1976, in aanmerking moet worden
genomen.
Artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 luidt echter als volgt :
“De jaarrekening moet een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming” en, met toepassing van dat
beginsel, bepaalt artikel 16 van het koninklijk besluit het volgende :
“Indien in uitzonderingsgevallen blijkt dat de toepassing van een in dit hoofdstuk (zijnde Hoofdstuk II — Waarderingsregels) bedoelde waarderingsregel niet
leidt tot nakoming van het bepaalde in artikel 3, moet daarvan worden afgeweken ten einde te voldoen aan de in artikel 3 bedoelde verplichting.
Dergelijke afwijking wordt in de toelichting vermeld en verantwoord.
De gewaardeerde invloed ervan op het vermogen, de financiële positie en het
resultaat van de onderneming wordt vermeld in de toelichting bij de jaarrekening over het boekjaar waarin de afwijkende waarderingsregel voor het eerst
wordt toegepast.”
Het betreft hier de afwijkende functie die verbonden is met het beginsel van
het getrouwe beeld.
In deze zaak staat het vast dat de administratie zich, zowel voor de rechtbank van eerste aanleg als voor het hof van beroep, op die wettelijke basis
(zijnde de gezamenlijke toepassing van de artikelen 3 en 16 van het koninklijk
besluit van 8 oktober 1976) gebaseerd heeft om de boeking van de litigieuze
activa (zijnde de aandelen van de vennootschap naar Zweeds recht TV-Shop
Europe AB) tegen hun aanschaffingsprijs te betwisten.
Het vereiste van het getrouwe beeld bevat eveneens een functie die doorgaans
als complementair wordt aangemerkt en waarvan de oorsprong ligt in artikel 4
van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, inzonderheid in het tweede lid :
“De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen van dit
besluit.
Wanneer de toepassing van de bepalingen van dit besluit niet volstaat om te
voldoen aan het bepaalde in artikel 3 moeten aanvullende inlichtingen worden
verstrekt in de toelichting. “
Er dient op gewezen dat het voornoemde koninklijk besluit geen enkele regel
bevat die het aanvullend karakter (artikel 4, tweede lid) van het beginsel van
het getrouwe beeld doet voorgaan op de in dat beginsel vervatte afwijking
(artikel 16) ; uit de bewoordingen zelf van voormeld artikel 16 volgt integendeel
dat de toepassing van een afwijking van de waarderingsregels de gelijktijdige verplichting inhoudt om aanvullende inlichtingen te verstrekken in de
toelichting.
In dat verband staat het vast dat de verweerster in deze zaak in de toelichting bij haar aangifte geen enkele aanvullende informatie heeft gegeven over
de waardering van de aandelen TV-Shop Europe AB bij de aanschaffing ervan
(stuk 66 tot 86 van het administratief dossier).
Uit wat voorafgaat, kan dus worden afgeleid dat er in het Belgisch boekhoudrecht een vermoeden bestaat dat de toepassing van de regels van de boek-
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houdwet ertoe leidt dat er een getrouw beeld wordt gevormd en dat, enerzijds,
indien de toepassing van de ene of andere boekhoudkundige norm niet toereikend is opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen,
van de financiële positie en van het resultaat van de onderneming, er aanvullende inlichtingen moeten worden verstrekt in de toelichting, overeenkomstig
voormeld artikel 4 van het besluit, en anderzijds, indien de toepassing van een
boekhoudkundige norm betreffende de waardering van de bestanddelen van het
vermogen van de onderneming geen getrouw beeld van die onderneming kan
geven, er dan bovendien, overeenkomstig voormeld artikel 16 van het besluit,
moet afgeweken worden van de automatische toepassing van de waarderingsregel die vervat is in het koninklijk besluit van 8 oktober 1976.
Er moet zeker op gewezen worden dat de bewoordingen van artikel 16 van het
besluit, namelijk “moet daarvan worden afgeweken”, aan die afwijking een
dwingend karakter, en geen louter facultatief karakter, geven, maar dat die
afwijking evenwel slechts kan worden toegepast “indien in uitzonderingsgevallen blijkt [...]”.
Het begrip “uitzonderingsgeval” wordt in de boekhoudwetgeving niet
omschreven ; we herinneren er evenwel aan dat het beginsel van het getrouwe
beeld oorspronkelijk vermeld wordt in de vierde Europese Richtlijn 78/660/EEG
van 25 juli 1978 betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen
(bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van
14 augustus 1978 — L 222), welke richtlijn in Belgisch recht werd omgezet door
de wet van 1 juli 1983 tot wijziging van de boekhoudwet van 17 juli 1975 en door
het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot wijziging van het koninklijk
besluit van 8 oktober 1976 ; in het verslag aan de Koning (B.S. 29 september
1983, 11893) vóór dat besluit van 12 september 1983 wordt de omzetting van de
richtlijn als volgt toegelicht met betrekking tot het beginsel van het getrouwe
beeld :
“Met toepassing van artikel 2, § 3, van de vierde richtlijn wordt in het
besluit uitdrukkelijk het beginsel ingelast volgens hetwelk de jaarrekening
een getrouw beeld moet geven van het vermogen, de financiële positie en het
resultaat van de onderneming.
In beginsel zal dit getrouwe beeld worden bereikt door de toepassing van de
schema’s en de waarderingsregels vastgelegd in het besluit.
Het getrouwe beeld kan soms slechts worden bereikt indien in de toelichting
aanvullende gegevens worden verstrekt (artikel 4, tweede lid). In uitzonderlijke
gevallen kan het getrouwe beeld vereisen dat de benaming van de rubrieken
(artikel 9, tweede lid) of de voorstelling van de jaarrekening (artikel 10, tweede
lid) wordt gewijzigd of dat wordt afgeweken van de in het besluit vastgelegde
waarderingsregels (artikel 16, eerste lid) of van vroeger toegepaste waarderingsregels (artikel 17, tweede lid)”.
De voornoemde richtlijn omschrijft evenmin wat moet worden verstaan
onder “uitzonderingsgeval” maar het Hof van Justitie van de Europese Unie
heeft de mogelijkheid gehad om die term als volgt uit te leggen :
“31. Aangezien de richtlijn niet preciseert wat onder “uitzonderingsgevallen”
moet worden verstaan, dient deze uitdrukking te worden uitgelegd tegen de
achtergrond van het doel van deze richtlijn, volgens hetwelk — zoals in punt
26 van dit arrest is verklaard — de jaarrekening van de betrokken vennootschappen een getrouw beeld moet geven van het vermogen, de financiële positie
en het resultaat van de vennootschap (zie eveneens in die zin reeds aangehaald
arrest Tomberger).
32. De in artikel 31, lid 2, van de richtlijn bedoelde uitzonderingsgevallen
zijn dus die waarin een afzonderlijke waardering niet een zo getrouw mogelijk
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beeld van de werkelijke financiële positie van de betrokken vennootschap zou
geven” (arrest van 14 september 1999, zaak C-275/97).
De doelstelling van de getrouwe weergave van de vermogenstoestand en
financiële positie van een vennootschap is dus een fundamenteel gegeven dat in
aanmerking moet worden genomen als men de uitzonderingsregeling toepast.
De leer van het Hof van Justitie ligt in de lijn van de uitlegging van het woord
“uitzonderlijk” in de gangbare betekenis ervan, die in de woordenboeken wordt
gegeven ; volgens Van Dale betekent uitzonderlijk immers “een uitzondering
vormend, zoals zich slechts bij uitzondering voordoet” en de antoniemen van
“uitzonderlijk” zijn de volgende woorden : regelmatig, banaal, gewoon, gebruikelijk, gangbaar, normaal.
Uit het onderling verband van de artikelen 3 en 16 van het koninklijk besluit
van 8 oktober 1976, die het resultaat zijn van de omzetting naar Belgisch recht
van de Europese wetgeving, volgt dat moet worden afgeweken van het beginsel
dat activa tegen hun aanschaffingsprijs worden geboekt, wanneer de betaalde
prijs kennelijk en objectief niet overeenstemt met de waarde van de bewuste
goederen, zodat een vertekend en verkeerd beeld ontstaat van het vermogen,
van de financiële positie alsook van het resultaat van de onderneming.
Daaruit volgt dat het arrest, dat eerst aanneemt dat “geen enkel objectief
gegeven verklaart waarom er een verschil is tussen de waarde van de aandelen
op de datum van hun aankoop en de verkoopprijs die 38 dagen later 3.400 keer
hoger was”, niet naar recht heeft kunnen beslissen dat het “in deze zaak echter
geen zin heeft om na te gaan, zoals de eiser staande houdt, of de eerste rechter
wel terecht beslist had dat de werkelijke waarde van de aandelen op het ogenblik dat ze werden aangekocht, overeenstemde met de in de overeenkomst van
wederverkoop bedongen prijs, en of de bescheiden prijs die de verweerster voor
de aandelen [had betaald] door de partijen was overeengekomen teneinde de
verweerster te bevoordelen” op grond dat “het standpunt van de administratie
dat het getrouwe financieel beeld als bedoeld in artikel 3 van het jaarrekeningbesluit van 1976, vereist dat 1. er in het geval van verwerving om niet of gedeeltelijk om niet geredeneerd moet worden in termen van vermogenstoename en
niet in termen van historische kostprijs aangezien die in casu uiteraard belachelijk laag zou zijn en 2. de om niet gerealiseerde vermogenstoename wordt
gewaardeerd tegen werkelijke waarde die dient omschreven te worden als het
bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld tussen ter zake goed geïnformeerde, onafhankelijke partijen die uit vrije wil een transactie afsluiten,
immers elke grond mist. Dat standpunt van de administratie, dat gegrond is
op artikel 16 van het voornoemde jaarrekeningbesluit dat, volgens de administratie, [de verweerster] ertoe verplichtte geen rekening te houden met de
historische aankoopprijs maar uitsluitend met de werkelijke waarde van de
effecten, kan slechts in een ‘uitzonderlijk’ geval worden toegepast. Het advies
nr. 126/17 van de Commissie voor boekhoudkundige normen waarop [de eiser]
zich baseert, ziet in een verrichting die gelijkenissen vertoont met die welke
hier wordt bedoeld, een uitzonderingsgeval dat vereist dat de historische kostprijs wordt vervangen door de werkelijke waarde maar, zoals tal van auteurs
hebben gezegd, faalt het advies nr. 126/17 van de Commissie voor boekhoudkundige normen naar recht in zoverre de bepalingen van het jaarrekeningbesluit van 8 oktober 1976 alle activa bij de opname in het vermogen van een
onderneming waarderen in verhouding tot de middelen die als tegenprestatie
moesten worden afgestaan om ze te verkrijgen. Het voornoemde advies van de
commissie is dus louter een verwijzing voor een toekomstig boekhoudrecht
maar niet voor het positieve boekhoudrecht” (schending van de artikelen 3, 4
en 16 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaar-
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rekening van de ondernemingen, van de artikelen 24, 183, 185 en, voor zoveel als
nodig, 192, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).
Om dezelfde redenen als hierboven uiteengezet, schendt het arrest, door te
beslissen dat “de verplichting die, volgens de uitlegging van het jaarrekeningbesluit door de administratie, de ondernemingen zouden hebben om de historische aankoopprijs buiten beschouwing te laten en hem te vervangen door de
werkelijke waarde van het goed, (bovendien) geen rekening (houdt) met het
bepaalde in artikel 4, tweede lid, van het voornoemde koninklijk besluit dat
een onderneming de mogelijkheid biedt een getrouw beeld van haar vermogen
te geven door in de toelichting bij de jaarrekening ‘aanvullende inlichtingen’ te
verstrekken, zonder ze daarom te verplichten om af te wijken van de uniforme
waarderingsregel volgens de historische kostprijs van alle activa bij hun
opname in het vermogen, wat, in het geval van verkrijgingen om niet of gedeeltelijk om niet, komaf maakt met de ‘uitzonderlijke’ aard die de onderneming
verplicht af te wijken van het beginsel van de aanschaffingsprijs”, een tweede
maal de artikelen 3, 4 en 16 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met
betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, de artikelen 24, 183, 185
en, voor zoveel als nodig, artikel 192, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Het arrest wijst er eerst op dat de eiser “terecht staande [houdt]
dat de eerste rechter zich had aangesloten bij zijn standpunt dat de
aankooprijs van de aandelen van de vennootschap TV-Shop ondergewaardeerd was en dat de werkelijke aankoopprijs die overeenkwam
met de werkelijke waarde van de aandelen, gelijk was aan de verkoopprijs die ontvangen was bij de nagenoeg gelijktijdige verkoop, 38 dagen
na aankoop van die aandelen”, overweegt dat “geen enkel objectief
gegeven verklaart waarom er een verschil is tussen de waarde van de
aandelen op de datum van hun aankoop en de verkoopprijs die 38 dagen
later 3.400 keer hoger was”, aanvaardt dat die aandelen tegen hun
historische aanschaffingsprijs en niet tegen hun werkelijke waarde
moeten worden geboekt en beslist bijgevolg dat de litigieuze aanslag
ten onrechte de meerwaarde van 74.776.696 frank in aanmerking heeft
genomen voor de berekening van de belastbare basis.
Het middel voert aan dat uit de artikelen 3, eerste lid, 4 en 16, eerste
lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de
jaarrekening van de ondernemingen, in de versie ervan die van toepassing is op het geschil, die het resultaat zijn van de omzetting naar
Belgisch recht van de artikelen 2, 3o, 4o en 5o, van de vierde Europese
Richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978 op de grondslag van
artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag betreffende de jaarrekening van
bepaalde vennootschapsvormen, volgt dat moet worden afgeweken van
het beginsel dat activa tegen hun aanschaffingsprijs worden geboekt,
wanneer, zoals in deze zaak, de betaalde prijs kennelijk niet overeenstemt met de werkelijke waarde van de bewuste goederen, zodat een
verkeerd beeld ontstaat van het vermogen, van de financiële positie
alsook van het resultaat van de onderneming.
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Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in zijn voornoemd
arrest van 3 oktober 2013 als volgt voor recht gezegd : “Het beginsel
van het getrouwe beeld, dat bedoeld is in artikel 2, leden 3 tot en met
5, van de Vierde richtlijn (78/660/EEG) van de Raad van 25 juli 1978 […]
staat niet toe dat wordt afgeweken van het in artikel 32 van die richtlijn opgenomen beginsel dat activa op basis van hun aanschaffings- of
vervaardigingsprijs worden gewaardeerd, en dat deze activa in plaats
daarvan op basis van hun werkelijke waarde worden gewaardeerd,
wanneer de aanschaffings- of vervaardigingsprijs van deze activa
duidelijk lager ligt dan hun werkelijke waarde”.
Het middel dat uitgaat van de tegengestelde rechtsopvatting, faalt
naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep ;
Veroordeelt de eiser in de kosten.
16 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Tournicourt (bij de balie te
Brussel), de heer Lattany (bij de balie te Brussel), de heer Krings (bij
de balie te Brussel) en de heer Eulaerts (bij de balie te Brussel).

N° 350
1o

— 16 mei 2014
(F.12.0140.F)

kamer

1o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN. —
PROVINCIEBELASTINGEN. — Waterwinning. — Directe belasting. —
Begrip.
2 o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN. —
PROVINCIEBELASTINGEN. — Waterwinning. — Directe belasting.
— Belastbaar tijdperk. — T ijdstip van aanvang op één januari van het
aanslagjaar waarin zij in werking is getreden. — T erugwerkende kracht.
— Wettigheid.

1o De directe belastingen worden niet geheven op, van de belastingplichtige
uitgaande, alleenstaande handelingen of feiten, die uit hun aard tijdelijk zijn, maar wel op een toestand van duurzame aard waarin de belastingplichtige zich door zijn activiteit of door zijn vermogen bevindt  (1).
2o Een belastingreglement kan, zonder terugwerkende kracht te hebben,
een directe belasting invoeren waarvan het belastbaar tijdperk begint op
de eerste januari van het aanslagjaar tijdens hetwelk het in werking is
getreden  (2).

(Provincie Namen t. Solvay n.v.)
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 350.
  (2) Id.
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A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 8 juni 2012, op verwijzing door het arrest van het Hof van
12 januari 1998.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 22 april 2014 een conclusie
neergelegd op de griffie.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 159 Grondwet ;
— algemeen beginsel van het recht van verdediging ;
— artikel 774 Gerechtelijk Wetboek ;
— artikel 2 Burgerlijk Wetboek en algemeen rechtsbeginsel dat wetten en
verordeningen geen terugwerkende kracht hebben ;
— de artikelen 1 en 2 van het reglement van de provincie Namen van 24 oktober
1986 dat met ingang van 1 januari 1987, en voor een termijn van een jaar eindigend op 31 december 1987 een directe belasting vaststelt naar evenredigheid
van de hoeveelheid water die afgenomen is in de loop van het jaar voorafgaand
aan het jaar dat overeenkomt met het begrotingsjaar.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt vast dat een reglement van de eiseres van
24 oktober 1986, dat werd bekendgemaakt in het Bestuursmemoriaal van
31 maart 1987, ten gunste van haar, met ingang van 1 januari 1987, en voor een
termijn van een jaar eindigend op 31 december 1987, ten name van elke natuurlijke of rechtspersoon die grond-, bron- of oppervlaktewater afneemt op het
grondgebied van de provincie, een directe belasting vaststelt naar evenredigheid van de hoeveelheid water die afgenomen is in de loop van het jaar voorafgaand aan het jaar dat overeenkomt met het begrotingsjaar (artikel 1) ; dat
de belasting niet afzonderlijk wordt berekend per winningspunt, maar wel op
alle afgenomen hoeveelheden gedurende het referentiejaar (artikel 2) ; dat de
eiseres met toepassing van dat reglement ten laste van de verweerster een
belasting van 8.907.486 frank heeft ingekohierd voor het aanslagjaar 1987 ; dat
de verweerster beroep heeft ingesteld tegen de beslissing van de bestendigde
deputatie van de eiseres die haar bezwaar tegen die belasting had afgewezen ;
het bestreden arrest doet vervolgens de beslissing van de bestendige deputatie
teniet, vernietigt de litigieuze belasting en beveelt dat de eiseres de onverschuldigd ontvangen bedragen teruggeeft.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :
1. “Krachtens artikel 2 Burgerlijk Wetboek beschikt de wet alleen voor het
toekomende en heeft zij geen terugwerkende kracht. In die bepaling is een
algemeen rechtsbeginsel neergelegd dat ook van toepassing is op verordenende
besluiten. Krachtens de hiërarchie van de rechtsnormen kan een provinciereglement niet afwijken van het beginsel dat een nieuwe wet geen terugwerkende
kracht heeft.
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Een wet of verordening heeft terugwerkende kracht wanneer deze het verleden
aantast en het wijzigt en aldus definitief vastgelegde toestanden regelt. Dat
geldt echter niet voor de wet of de verordening die niet alleen van toepassing
is op toestanden die na de inwerkingtreding ervan ontstaan, maar ook op de
toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die
zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die
toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.”
2. “Om het beginsel van de niet-retroactiviteit te beoordelen, moet de datum
van de inwerkingtreding van de verordening in acht worden genomen, en niet
de datum waarop zij werd goedgekeurd.
Het litigieuze belastingreglement werd op 24 oktober 1986 goedgekeurd door
de provincieraad van Namen. Het werd op 31 maart 1987 bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal.
Krachtens artikel 118, § 1, tweede lid, Provinciewet 30 april 1836 heeft het
litigieuze belastingreglement verbindende kracht verkregen op de achtste dag
volgend op die bekendmaking. Het belastingreglement is dus in de loop van het
aanslagjaar in werking getreden.”
3. Zo ook moet, bij de beoordeling of het beginsel van de niet-retroactiviteit
is nageleefd, worden bepaald op welk tijdstip de belastingschuld is ontstaan
(...).
Om te bepalen op welk tijdstip de belasting definitief ontstaat, moet een
onderscheid worden gemaakt tussen de directe belasting en de indirecte belasting (en niet met verwijzing, zoals de [verweerster] doet, naar het onderscheid
tussen de vaste belasting en de evenredige belasting).
De directe belasting wordt geheven op een duurzame of blijvende toestand,
terwijl de indirecte belasting betrekking heeft op alleenstaande handelingen
of feiten.
Wanneer het gaat om een taks of belasting die slaat op een duurzame of blijvende toestand (anders gezegd om een directe belasting of om een directe taks)
heeft de nieuwe wet geen terugwerkende kracht indien zij in werking treedt
vóór het einde van het belastbaar tijdperk.
Zodoende moet de nieuwe wet, inzake inkomstenbelastingen of aanvullende
gemeentebelasting op de inkomstenbelastingen, in werking treden vóór het
einde van het belastbaar tijdperk (dat overeenstemt met het kalenderjaar dat
aan het betrokken aanslagjaar voorafgaat). In die aangelegenheid ontstaat
de belastingschuld immers definitief op het einde van het jaar waarbinnen de
inkomsten die de belastbare grondslag vormen, werden verkregen.
Zo ook kan een gemeente- of provinciereglement dat een directe belasting
invoert, terugwerkende kracht hebben tot 1 januari van het jaar waarbinnen
en waarvoor zij werd goedgekeurd en vastgesteld.
Dit onderstelt echter dat aan twee voorwaarden is voldaan :
1. het belastbaar tijdperk moet samenvallen met het aanslagjaar (wat doorgaans het geval is voor de plaatselijke belastingen, behalve met betrekking tot
de aanvullende gemeentebelasting op de inkomstenbelasting) ;
2. het moet gaan om een directe belasting, dat wil zeggen een belasting die
wordt geheven op een duurzame toestand.
Daarentegen kan omgekeerd een gemeentelijk reglement dat een indirecte
belasting invoert slechts worden toegepast op feiten die zich voordoen nadat
het reglement verbindende kracht heeft verkregen”.
4. “De litigieuze belasting heeft een gemengd karakter.
De belastbare grondslag betreft immers een duurzame toestand, namelijk het totaal van alle hoeveelheden die zijn afgenomen tussen 1 januari en
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31 december van het zogeheten referentiejaar, zijnde het jaar dat voorafgaat
aan het aanslagjaar.
Daarentegen kan het materiële belastbare feit een alleenstaand feit zijn dat
bestaat in elke afname van water (in de zin van het belastingreglement) tijdens
het aanslagjaar.
Ten gevolge van dat gemengd karakter worden er twee opeenvolgende belastbare tijdperken bepaald, respectievelijk met betrekking tot de belastbare
grondslag en tot het belastbare feit.
Aldus is het mogelijk de belasting te ontwijken door slechts een jaar op twee
afnames te doen, zodat, naar gelang van het geval, ofwel de belastbare grondslag gelijk is aan nul, ofwel het belastbare feit ontbreekt. Het betreft hier
echter een vrij theoretische onderstelling in zoverre zij ervan uitgaat dat de
persoon die waterafnames doet dat water kan opslaan.
Artikel 1, eerste lid, van het belastingreglement bevat geen enkele bijzondere norm die betrekking heeft op de hoeveelheid water die tijdens het aanslagjaar wordt afgenomen noch op het aantal en de duur van die afnames.
Bijgevolg bestaat het belastbare feit in elke afname van water (in de zin
van het belastingreglement) die gebeurt op een of ander moment tijdens het
aanslagjaar, hoe kort de duur van die afname en hoe gering de hoeveelheid
afgenomen water ook mogen zijn.
Bovendien gewaagt het litigieuze belastingreglement nergens van de exploitatie van een onderneming van een welbepaalde aard of van enige installaties.
Het materiële belastbare feit is dus wel degelijk een alleenstaand feit.
In alle gevallen ligt het belastbaar tijdperk betreffende de belastbare grondslag volledig vóór de inwerkingtreding van het litigieuze belastingreglement”.
5. “In sommige gevallen ligt ook het materiële belastbare feit vóór de inwerkingtreding van dat reglement.
Dat is het geval wanneer het belastbare feit volgt uit één of meer afnames die
uitsluitend gebeurden tijdens de periode van 1 januari van het aanslagjaar tot
de dag vlak vóór die waarop het belastingreglement in werking treedt.
In die gevallen is de belastingschuld definitief ontstaan vóór de inwerkingtreding van het belastingreglement.
Het is immers niet nodig te wachten tot 31 december van het aanslagjaar om
na te gaan of er na de inwerkingtreding van het reglement geen enkele andere
afname van water is gebeurd”.
6. “Gelet op de bovenstaande overwegingen heeft het litigieuze belastingreglement ontegenzeglijk terugwerkende kracht.
De wettigheid van een reglement wordt in abstracto beoordeeld.
Bijgevolg dient niet te worden nagegaan of de (verweerster) in deze zaak
eventueel water heeft afgenomen na de inwerkingtreding van het litigieuze
belastingreglement.
Krachtens artikel 159 Grondwet moet het hof van beroep weigeren het litigieuze belastingreglement toe te passen aangezien het indruist tegen het in
artikel 2 Burgerlijk Wetboek neergelegde beginsel van niet-retroactiviteit”.
Grieven
Eerste onderdeel
In de onder punt 4 hierboven weergegeven reden overweegt het bestreden
arrest dat de litigieuze belasting, in strijd met de bewoordingen van artikel 1
van het belastingreglement, geen directe belasting is maar “een gemengd
karakter heeft” omdat “het materiële belastbare feit een alleenstaand feit kan
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zijn dat bestaat in elke afname van water tijdens het aanslagjaar”, “hoe kort
de duur van die afname en hoe gering de hoeveelheid afgenomen water ook
mogen zijn”.
Aangezien “een gemeentelijk reglement dat een indirecte belasting invoert
slechts kan worden toegepast op feiten die zich voordoen nadat het reglement
verbindende kracht heeft verkregen”, leidt het arrest daaruit af dat, wanneer
het belastbare feit volgt uit één of meer afnames die uitsluitend gebeurden
tijdens de periode van 1 januari 1987 tot de dag vlak vóór die waarop het
belastingreglement in werking treedt (namelijk de achtste dag na de datum
van bekendmaking, zijnde 31 maart 1987 […]), de belastingschuld definitief is
ontstaan vóór de inwerkingtreding van het belastingreglement, dat bijgevolg
terugwerkende kracht heeft.
In haar [appel]conclusie betwistte de verweerster echter niet dat de litigieuze belasting een directe evenredige belasting was, zoals artikel 1 van het
belastingreglement vermeldde, en voerde zij evenmin aan dat het om een indirecte belasting zou gaan.
Het bestreden arrest grondt zijn beslissing op een ambtshalve aangevoerd
middel zonder eerst de heropening van het debat te bevelen om de eiseres in
staat te stellen het te bespreken, en miskent bijgevolg het algemeen beginsel
van het recht van verdediging. Voor zover nodig voert het middel bovendien de
schending van artikel 774 Gerechtelijk Wetboek aan.
Tweede onderdeel
Zoals hetzelfde hof van beroep, om zijn rechtsmacht te verantwoorden onder
vigeur van de wet van 22 juni 1877 waarbij wijzigingen in de wetgeving op de
patenten worden aangebracht, onderstreepte in twee arresten van dezelfde
datum gewezen tussen dezelfde partijen over dezelfde belastingenwinningen
voor de aanslagjaren 1983 en 1984 (arresten 1992/DP/1868 en 1870, die tevens
aan de toetsing van het Hof werden voorgelegd), is de litigieuze belasting een
met het patent analoge provinciebelasting ten laste van vennootschappen op
aandelen, dat wil zeggen een belasting die, op grond van indiciën, de belastingplichtige treft wegens de uitoefening van zijn nijverheid, handel of beroep,
ongeacht de daarbij behaalde winsten of baten.
In deze zaak neemt het reglement van de eiseres tot vaststelling van een
belasting op de waterafnames tijdens het aanslagjaar 1987, de tijdens het voorafgaande jaar afgenomen hoeveelheden water in aanmerking als indicie van de
economische activiteit van de eiseres [lees : de verweerster].
Een dergelijke belasting is een directe belasting, zoals de Raad van State
besliste in zijn arrest van 8 februari 1989, dat het beroep tot nietigverklaring van
de eiseres [lees : de verweerster] tegen het identieke reglement van de provincie
Namen betreffende het aanslagjaar 1983 (arrest nr. 31.948) verwierp. Zij wordt
geen indirecte belasting op grond dat men zich zou kunnen indenken dat een
belastingplichtige een alleenstaande afname doet tijdens het aanslagjaar, net
zo min als de vennootschapsbelasting een indirecte belasting wordt indien de
vennootschap slechts één alleenstaande verrichting doet in de loop van een
belastbaar tijdperk.
Artikel 1 van het reglement impliceert weliswaar, zoals de Raad van State
onderstreepte in het voornoemde arrest met betrekking tot het reglement van
1983, enerzijds dat degene die water afgenomen heeft in 1986 maar dat niet meer
heeft gedaan in 1987 niet aan de belasting is onderworpen en, anderzijds dat
degene die water afneemt in 1987 maar dat niet had gedaan in 1986 slechts in
theorie aan de belasting is onderworpen, aangezien de grondslag ervan nul
kubieke meter bedraagt. Niettemin is, in de beide gevallen, indien de grondslag
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van de belasting rekening houdt met eerdere afnames, het belastbare feit in 1987
gesitueerd, zodat het belastingreglement geen terugwerkende kracht heeft.
Zoals het bestreden arrest aanneemt in de hierboven onder punt 3 weergegeven redenen, heeft een reglement dat een directe belasting invoert geen
terugwerkende kracht indien het in werking treedt vóór het einde van het
belastbaar tijdperk en te dezen valt het samen met het aanslagjaar.
Het bestreden arrest dat beslist dat het litigieuze belastingreglement terugwerkende kracht heeft en krachtens artikel 159 Grondwet niet kan worden
toegepast, schendt bijgevolg dat artikel, de artikelen 1 en 2 van het in de
aanhef van het middel vermelde reglement van de eiseres, artikel 2 Burgerlijk
Wetboek en miskent het algemeen rechtsbeginsel dat wetten en reglementen
geen terugwerkende kracht hebben.

III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Betreffende de door de verweerster tegen het cassatieberoep opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid dat gegrond is op artikel
L 2224-4 van het Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie en
decentralisatie : de provincieraad heeft het provinciecollege van de
eiseres niet gemachtigd een cassatieberoep in te stellen
Op 6 mei 2014 heeft de eiseres op de griffie van het Hof een eensluidend
verklaard uittreksel neergelegd van de beslissing van de provincieraad
van 30 november 2012 waarbij de beslissing van haar college om het
cassatieberoep in te stellen wordt bekrachtigd.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Middel
Tweede onderdeel
Betreffende de door de verweerster tegen het onderdeel opgeworpen
eerste grond van niet-ontvankelijkheid : het onderdeel heeft geen belang
Het onderdeel dat aanvoert dat, indien de grondslag van de belasting rekening houdt met eerdere afnames, het belastbare feit in 1987 is
gesitueerd, zodat het belastingreglement geen terugwerkende kracht
heeft, komt op tegen de reden van het bestreden arrest die de terugwerkende kracht van dat reglement hieruit afleidt dat “in alle gevallen [...]
het belastbaar tijdperk betreffende de belastbare grondslag volledig
vóór de inwerkingtreding [ervan ligt]”.
Betreffende de door de verweerster tegen het onderdeel opgeworpen
tweede grond van niet-ontvankelijkheid : het onderdeel heeft geen belang
Het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid is onlosmakelijk verbonden met het onderzoek van het middel.
De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.
Gegrondheid
De directe belastingen worden niet geheven op alleenstaande handelingen of feiten, die uit hun aard tijdelijk zijn en uitgaan van de belas-
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tingsplichtige, maar wel op een toestand van duurzame aard waarin
de belastingplichtige zich door zijn activiteit of door zijn vermogen
bevindt.
Artikel 1, eerste lid, van het belastingreglement dat op 24 oktober
1986 is goedgekeurd door de provincieraad van de eiseres en op 31 maart
1987 is bekendgemaakt in het Bestuursmemoriaal, stelt, ten gunste
van de eiseres, met ingang van 1 januari 1987, en voor een termijn van
een jaar eindigend op 31 december 1987, ten name van elke natuurlijke
of rechtspersoon die grond-, bron- of oppervlaktewater afneemt op het
grondgebied van de provincie, een directe belasting vast naar evenredigheid van de hoeveelheid water die afgenomen is in de loop van het
jaar voorafgaand aan het jaar dat overeenkomt met het begrotingsjaar.
Krachtens artikel 2, eerste lid, van dat reglement wordt de belasting niet afzonderlijk per winningspunt berekend, maar wel op alle
afgenomen hoeveelheden per referentiejaar op het grondgebied van de
provincie. Volgens het tweede lid van dat artikel wordt de hoogte van
belasting bepaald door het volume van de waterwinningen. Daarbij
wordt de eerste schijf van 50.000 kubieke meter afgenomen water vrijgesteld.
Uit die bepalingen volgt dat de, met het patent analoge, belasting,
doordat zij op grond van indiciën, de belastingplichtige treft wegens de
uitoefening van zijn nijverheid, handel of beroep, ongeacht de behaalde
winsten of baten, niet op alleenstaande of tijdelijke handelingen of
feiten wordt geheven, maar op een toestand, die uit haar aard duurzaam
is, namelijk die waarin de belastingplichtige zich bevindt wegens de
waterafnames die zijn industrie, zijn handel of zijn beroep hem nopen
te verrichten gedurende het aanslagjaar, en dat die belasting derhalve
een directe belasting is.
Een belastingreglement kan, zonder terugwerkende kracht te
hebben, een directe belasting invoeren waarvan het belastbaar tijdperk begint op de eerste januari van het aanslagjaar tijdens hetwelk
het in werking is getreden.
Het arrest dat overweegt dat “het belastingreglement [...] in de loop
van het aanslagjaar in werking [is] getreden”, dat “het materiële
belastbare feit een alleenstaand feit [kan] zijn dat bestaat in elke
afname van water (in de zin van het belastingreglement) tijdens het
aanslagjaar”, dat “de belastbare grondslag [ervan] […] immers een
duurzame toestand [betreft], namelijk het totaal van alle hoeveelheden die zijn afgenomen tussen 1 januari en 31 december van het
zogeheten referentiejaar, zijnde het jaar dat voorafgaat aan het
aanslagjaar”, en dat derhalve, “[aangezien] het belastbaar tijdperk
betreffende de belastbare grondslag volledig vóór de inwerkingtreding van het litigieuze belastingreglement [ligt]”, dat reglement
“indruist tegen het in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde beginsel van niet-retroactiviteit”, schendt de wetsbepalingen
en miskent het algemeen rechtsbeginsel zoals ze in het onderdeel
worden vermeld.
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Het onderdeel is gegrond.
De overige grieven
Het eerste onderdeel hoeft niet nader onderzocht te worden. Het kan
immers niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dat het hoger
beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
16 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Geubel. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kirkpatrick en
de heer Foriers.

N° 351
1o

— 16 mei 2014
(F.12.0160.F)

kamer

1o INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — A anslag
inkohiering. — T ijdstip van vaststelling.

en

2 o INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — A anslag en
inkohiering. — T ijdstip van vaststelling. — A dministratieve handeling
met individuele draagwijdte. — Geen kennisgeving per aanslagbiljet aan
de adressaat. — Gevolg.
3o GRONDWETTELIJK HOF. — P rejudiciële
Verplichting. — Vrijstelling.

vraag.

— Hof

van

Cassatie. —

1o De inkomstenbelasting wordt vastgesteld door de inkohiering ervan die
ten name van de belastingschuldige uitvoerbaar wordt verklaard en niet
door de toezending van het aanslagbiljet aan laatstgenoemde.
2o Er kan niet worden gesteld dat een administratieve handeling met individuele strekking geen enkele uitwerking heeft voordat zij aan de adressaat ervan is betekend.
3o Er bestaat geen grond om het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag
te stellen die berust op een bewering die faalt naar recht.

(K. e.a. t. Belgische Staat,
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A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 12 juli 2012.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 353, 354 (zoals ze van kracht waren vóór de wijziging ervan
door de wetten van na 2005), 359, inzonderheid tweede lid, en 413 WIB92 ;
— artikel 136 van het besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat de aanslagtermijn van de eisers voor het aanslagjaar
2003 (inkomsten van 2002) overeenkomstig hun aangifte, krachtens artikel 359,
tweede lid, WIB92, verstreek op 30 juni 2004 ; dat het kohier uitvoerbaar werd
verklaard op 19 maart 2004 maar dat het aanslagbiljet dat op 25 maart 2004
naar het adres van de eisers werd verzonden, naar de afzender is teruggekeerd
en dus niet bij de eisers is ingekomen ; een aanslagbiljet met gewijzigde data
werd hen pas toegestuurd op 28 januari 2005, dus meer dan zes manden na het
verstrijken van de aanslagtermijn,
het arrest verklaart vervolgens de door de eisers opgeworpen exceptie van
verval niet-gegrond en bevestigt de beslissing van de eerste rechter die afwijzend had beschikt op het beroep tegen de directeursbeslissing die hun bezwaar
had verworpen.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :
1. “Het staat vast dat [de eisers] het aanslagbiljet betreffende die heffing
(van het aanslagjaar 2003) pas hebben ontvangen toen het door het ontvangkantoor Oudergem opnieuw werd verzonden op 28 januari 2005. De verschillende
stukken in het administratief dossier [...] tonen aan dat er op 25 maart 2004 een
eerste toezending naar het juiste adres is gebeurd, dus zes dagen na de datum
van 19 maart 2004 waarbij het kohier uitvoerbaar werd verklaard en die op het
aanslagbiljet is vermeld.
Het staat tevens vast dat de belastingplichtigen zich na 30 juni 2004 niet meer
bij de belastingen hebben gemeld, noch om zich af te vragen wat er met hun
belastingaangifte was gebeurd, noch om zich op het verval te beroepen en de
gestorte voorheffingen terug te vorderen, wat de [eiser] voor het eerst heeft
aangevoerd in zijn bezwaarschrift van 25 april 2005, bij de ontvangst van het op
28 januari 2005 opnieuw verzonden aanslagbiljet (...).
Bijgevolg voeren zij aan dat de inkohiering vervallen is en vorderen zij de
teruggave van hetgeen zij hebben betaald om die litigieuze heffing aan te
zuiveren”.
2. “De inkohiering gebeurt na de vaststelling van de belasting en vóór de
invordering van de belasting.
Het Hof van Cassatie geeft daarvan sinds [17 juni] 1929 een volledige begripsomschrijving : ‘Het kohier is een authentieke akte waardoor voor de Admini-
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stratie van Financiën een inningstitel ontstaat ten aanzien van de belastingplichtige en waardoor de wil wordt geuit om de betaling van de belasting op te
eisen. Een uitvoerbaar verklaard kohier is een bevel aan de belastingplichtige
om op straffe ertoe gedwongen te worden de op zijn naam in het kohier opgenomen sommen te kwijten’.
De inkohieringsprocedure is van kapitaal belang inzake directe belastingen. Enkel de inkohiering maakt de belastingschuld immers opeisbaar,
hoe zeker en vaststaand die laatste ook mag zijn. De resultaten van de vestiging van de belasting moeten bovendien binnen de wettelijke termijnen in het
kohier worden opgenomen. Enkel dan kan dat laatste als uitvoerbare titel ten
aanzien van de belastingplichtige gelden. Als er geen regelmatige inkohiering
wordt uitgevoerd, moet de administratie overgaan tot de terugbetaling van
alle bedragen die bij wijze van voorafbetaling van de belastingschuld werden
gestort. (...).
Overeenkomstig artikel 359, tweede lid, WIB92 diende de litigieuze aanslag
die was vastgesteld op grond van de door de [eisers] ingevulde belastingaangifte (...) voor 30 juni 2004 ingekohierd te zijn.
De datum van de uitvoerbaarverklaring van het kohier die vermeld staat op
het aanslagbiljet dat op 28 januari 2005 opnieuw aan de [eisers] werd verzonden,
is de datum van 19 maart 2004, dus binnen de wettelijke termijn”.
3. “Voor het hof [van beroep] betogen de [eisers] [...] dat de vordering van de
Staat hoe dan ook vervallen zou zijn, doordat hij hun het aanslagbiljet niet
heeft toegezonden binnen de wettelijke termijn waarin artikel 359, tweede lid,
WIB92 voorziet, maar dat pas heeft gedaan op 28 januari 2005, zodat niet kan
worden gesteld dat de heffing ‘op geldige wijze vastgesteld’ is voor 30 juni 2004.
Dat is niet het geval.
Volgens artikel 359, tweede lid, WIB92 diende de litigieuze aanslag in de personenbelasting van het aanslagjaar 2003, op grond van de ingevulde aangifte in de
personenbelasting, vóór 30 juni 2004 vastgesteld te zijn, zo niet was ze ongeldig.
Volgens de leer van het Hof van Cassatie, inzake inkomstenbelastingen,
ontstaat de belastingschuld op definitieve wijze op de datum waarop het
tijdvak wordt afgesloten waarbinnen de inkomsten die de belastbare grondslag
vormen, werden verkregen.
De [eisers] tonen dienaangaande niet aan dat zij gewettigde gronden hadden
om te denken dat zij, aangezien zij geen aanslagbiljet hadden ontvangen voor
30 juni 2004, vóór die datum niet waren ingekohierd. Het hof [van beroep]
stelt trouwens vast dat zij de teruggave van de betaalde bedragen na het
verstrijken van die datum niet hebben gevorderd vóór hun bezwaar van 2005,
na het verzenden van het litigieuze aanslagbiljet. Zij tonen niet aan dat zij
bij de inkohiering van hun aanslag, die correct werd berekend op grond van
hun aangifte, anders zouden zijn behandeld dan de overige belastingplichtigen
die in dezelfde toestand verkeren, en voor wie, volgens de toepasselijke wetsbepalingen, dezelfde betalingstermijn en dezelfde aanvangsdatum van nalatigheidsinterest gelden als voor elke belastingplichtige die een aanslagbiljet
voor de personenbelasting ontvangt. Voor de beslechting van het geschil is het
nutteloos het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen waarvan de
precieze bewoordingen zelfs niet vermeld zijn in de slotsom van de conclusie
van de [eisers] en waarvan de volledige tekst evenmin wordt vermeld in de
redenen waarnaar wordt verwezen.
Artikel 413 WIB92 bepaalt dat directe belastingen opeisbaar zijn op de datum
van uitvoerbaarverklaring van het kohier en dat ze betaald moeten worden
binnen twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet.
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Artikel 136 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 bepaalt : ‘zodra de kohieren uitvoerbaar verklaard
zijn, wordt aan de betrokken belastingschuldigen een aanslagbiljet gezonden’.
Het vereiste van de toezending van het aanslagbiljet en van de ontvangst
ervan door de belastingplichtige binnen de termijn van artikel 359, tweede lid,
WIB92 kan niet op die teksten worden gegrond en is strijdig met de andersluidende vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie waarbij het hof [van beroep]
zich aansluit. Elke hierboven omschreven fase heeft specifieke gevolgen, maar
enkel de toezending van het aanslagbiljet doet de termijnen voor betaling,
van nalatigheidsinterest en het indienen van een bezwaarschrift ingaan. De
datum waarop het aanslagbiljet wordt verzonden, behoort niet tot de authentieke vermeldingen van het kohier.
(...) De datum waarop de bevoegde ambtenaar het kohier uitvoerbaar heeft
verklaard maar niet de datum waarop het aanslagbiljet is verzonden, is doorslaggevend om zich ervan te vergewissen dat de vaststelling van de belasting
binnen de wettelijke termijn is gebeurd. Het aanslagbiljet is immers slechts
een kohieruittreksel dat bovendien aan geen enkel wettelijk vorm- of termijnvereiste is onderworpen (...).
Artikel 136 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992 legt geen enkele sanctie op. Bovendien bleek in
deze zaak, uit de stukken van het administratief dossier en uit de samenvatting van de bijkomende onderzoeken door de administratie naar de vertraging
bij de toezending van het aanslagbiljet, dat er zes dagen na de inkohiering
een eerste aanslag werd toegezonden maar dat die is teruggekeerd. De [eisers]
tonen niet aan dat de administratie verantwoordelijk is voor de terugkeer van
voornoemd stuk (die het gevolg kan zijn van de scheiding en van de echtscheiding van de partijen), noch voor het feit dat de tweede toezending vertraging
heeft opgelopen.
De [eisers] tonen in ieder geval niet aan dat zij schade hebben geleden door
de laattijdige toezending van het aanslagbiljet aangezien de uiterste datum
van betaling en die waarop de nalatigheidsinterest ingaat wel degelijk werden
aangepast door de voornoemde handgeschreven vermeldingen op het originele
aanslagbiljet.
De eerste rechter heeft terecht beslist dat de litigieuze aanslag wel degelijk
is vastgesteld binnen de in artikel 359, tweede lid, WIB92 vermelde termijn.”
Grieven
Teneinde de inkomstenbelasting te kunnen “vestigen” binnen de in de artikelen 353 en 359, tweede lid, of in artikel 354 WIB92 vermelde termijn, is het
niet voldoende dat het kohier binnen die termijn uitvoerbaar is verklaard
maar dient de inkohiering ook ter kennis van de belastingplichtige te worden
gebracht door de toezending van het aanslagbiljet, wat wordt bevestigd door
artikel 136 van het besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dat luidt als volgt : “zodra de kohieren uitvoerbaar verklaard
zijn, wordt aan de betrokken belastingschuldigen een aanslagbiljet gezonden”.
Het hof van beroep heeft ten onrechte tegen die uitlegging van de wet
artikel 413 WIB92 geplaatst dat luidt als volgt : “De krachtens artikel 304 ten
kohiere gebrachte directe belastingen en onroerende voorheffing zijn opeisbaar op de datum van uitvoerbaarverklaring van het kohier. Zij moeten
worden betaald binnen twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet” :
als de belastingen slechts moeten worden betaald “binnen twee maanden na
de toezending van het aanslagbiljet” zijn ze uiteraard niet “opeisbaar” vóór
die datum. In die context betekent de term “opeisbaar” dus gewoonweg dat de
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administratie vanaf die inkohiering de betaling van de belasting binnen de
voornoemde termijn kan eisen door de toezending van een aanslagbiljet.
Enkel de bovenstaande uitlegging van de bepalingen van het WIB92 is
verenigbaar met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel : indien immers ervan
moet worden uitgegaan dat inkomstenbelastingen rechtsgeldig zijn vastgesteld op de datum waarop het kohier uitvoerbaar werd verklaard, zonder te
wachten op de datum van kennisgeving van het aanslagbiljet aan de belastingplichtige, dan zou de wet de aan de inkomstenbelastingen onderworpen belastingplichtigen anders behandelen dan de overige bestuurden-bestemmelingen
van administratieve handelingen met individuele strekking ten aanzien van
wie die handelingen slechts uitwerking kunnen hebben vanaf een individuele
mededeling aan de betrokken personen (arrest van het Arbitragehof nr. 64/2004
van 28 april 2004).
Aangezien de uitlegging van de voornoemde bepalingen, zoals ze in het middel
wordt verdedigd, afwijkt van de rechtspraak van het Hof, vragen de eisers dat
het Hof, voordat het uitspraak doet over de gegrondheid van het middel, de
volgende prejudiciële vraag voorlegt aan het Grondwettelijk Hof :
“Schenden de artikelen 353, 359 en 354 WIB92, in die zin uitgelegd dat de inkomstenbelastingen rechtsgeldig ‘gevestigd’ zijn binnen de wettelijke aanslagtermijn van zodra het kohier binnen die termijn uitvoerbaar is verklaard, ook
al is de kennisgeving van het aanslagbiljet aan de belastingplichtigen pas na
het verstrijken van die termijn gebeurd, de artikelen 10, 11 en 172 Grondwet in
zoverre ze zonder verantwoording de belastingplichtigen die onderworpen zijn
aan de ingekohierde inkomstenbelastingen anders behandelen dan de overige
bestuurden die het voorwerp uitmaken van administratieve handelingen met
individuele strekking, ten aanzien van wie dergelijke handelingen, krachtens
een algemeen rechtsbeginsel, slechts uitwerking kunnen hebben na een individuele mededeling aan de betrokken personen ?”

III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
De inkomstenbelasting wordt vastgesteld door de inkohiering ervan
die ten name van de belastingschuldige uitvoerbaar wordt verklaard
en niet door de toezending van het aanslagbiljet aan laatstgenoemde.
Het middel dat uitgaat van de tegengestelde opvatting, faalt naar recht.
Voor het overige kan niet worden gesteld dat een administratieve
handeling met individuele strekking geen enkele uitwerking heeft
voordat zij aan de bestemmeling ervan is betekend.
Er bestaat geen reden om het Grondwettelijk Hof de prejudiciële
vraag te stellen die, ten onrechte, het tegendeel beweert.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
16 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kirkpatrick en
de heer De Bruyn.
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N° 352
1o

— 16 mei 2014
(F.12.0176.F)

kamer

1o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN. —
GEMEENTEBELASTINGEN. — Zendpylonen en -masten. — Directe
belasting. — Begrip.
2 o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN. —
GEMEENTEBELASTINGEN. — Zendpylonen en -masten. — Directe
belasting. — Belastbaar tijdperk. — T ijdstip van aanvang op één januari
van het aanslagjaar waarin zij in werking is getreden. — T erugwerkende
kracht. — Wettigheid.

1o De directe belastingen worden niet geheven op, van de belastingplichtige
uitgaande, alleenstaande handelingen of feiten, die uit hun aard tijdelijk zijn, maar wel op een toestand van duurzame aard waarin de belastingplichtige zich door zijn activiteit of door zijn vermogen bevindt  (1).
2o Een belastingreglement kan, zonder terugwerkende kracht te hebben,
een directe belasting invoeren waarvan het belastbaar tijdperk begint op
de eerste januari van het aanslagjaar tijdens hetwelk het in werking is
getreden  (2).

(Gemeente Pont-à-Celles t. Mobistar n.v.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 1 juni 2012.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 22 april 2014 een conclusie
neergelegd op de griffie.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1 en 2 van het belastingreglement van de gemeente Pont-àCelles van 29 mei 2007 tot vaststelling van een jaarlijkse belasting op zendpylonen en ‑masten voor het wereldwijd systeem voor mobiele communicatie
(G.S.M.) ;
— artikel 2 Burgerlijk Wetboek en in dat artikel neergelegd algemeen rechtsbeginsel dat wetten en verordeningen geen terugwerkende kracht hebben ;
— artikel 159 Grondwet.

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 352.
  (2) Id.
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Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast dat de gemeenteraad van de eiseres bij een reglement van 29 mei 2007 voor de jaren 2007 tot 2010 een jaarlijkse belasting heeft
vastgesteld op zendpylonen en ‑masten voor het wereldwijd systeem voor
mobiele communicatie (G.S.M.) die op 1 januari van het aanslagjaar op het
grondgebied van de gemeente staan ; dat die belasting verschuldigd is door de
eigenaar van de pyloon of van de mast op 1 januari van het betrokken aanslagjaar (de artikelen 1 en 2 van het belastingreglement) ; dat de eiseres met toepassing van het belastingreglement voor het jaar 2007 twee heffingen heeft ingekohierd ten name van de verweerster ; dat het bezwaar van de verweerster tegen
die aanslagen door een beslissing van 14 mei 2008 van de gemeenteraad van de
eiseres werd verworpen die door de eerste rechter werd bevestigd ; vervolgens
wijzigt het arrest de beslissing van de eerste rechter, doet de beslissing van
14 mei 2008 van de gemeenteraad van de eiseres teniet, beveelt de ontheffing
van de litigieuze heffingen en veroordeelt de eiseres tot teruggave van alle
onterecht ontvangen bedragen.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :
1. “De directe belasting belast een duurzame of blijvende toestand terwijl de
indirecte belasting een alleenstaande handeling of feit beoogt (...) ;
Voor gemeentebelastingen valt het belastbaar tijdperk samen met het fiscale
aanslagjaar. Elk gemeentereglement dat een directe belasting invoert kan
terugwerkende kracht hebben tot 1 januari van het jaar waarbinnen en waarvoor zij werd goedgekeurd en vastgesteld (...) ;
Een gemeentereglement dat een indirecte belasting invoert kan daarentegen
slechts worden toegepast op feiten die zich voordoen nadat genoemd reglement
verbindende kracht heeft verkregen”.
2. “De litigieuze belasting is van toepassing op de pyloon of de mast die op
1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente staat. Zo
ook is degene die de belasting verschuldigd is de eigenaar van de pyloon of van
de mast op 1 januari van het aanslagjaar ;
Het gaat hier om alleenstaande feiten en niet om duurzame toestanden ;
Het belastingreglement doelt in geen enkel geval op de uitoefening van enige
activiteit of op de exploitatie van een installatie voor mobilofonie ;
Er is hier dus sprake van een indirecte belasting ;
(De eiseres) houdt in die context tevergeefs staande dat, wanneer de mast
of de pyloon opgetrokken is, ‘hij dan bestemd is ter plaatse te blijven staan’ ;
Een mast of een pyloon waarop een antenne staat, kan immers op elk ogenblik (en eventueel na 1 januari van het betrokken aanslagjaar) afgebroken,
buiten gebruik geplaatst of voor iets anders gebruikt worden ;
Zo ook kan de eigendom van een dergelijke installatie op elk ogenblik aan
een derde worden overgedragen ;
(De eiseres) betoogt eveneens tevergeefs dat (de verweerster) de eigenaar is
gebleven van de litigieuze installaties na de inwerkingtreding van het belastingreglement. De wettigheid van een reglement moet immers in abstracto
worden beoordeeld en niet in het licht van de specifieke toestand van een
gedingpartij”.
3. “In deze zaak dateren de litigieuze belastbare feiten van voor de inwerkingtreding van het op 29 mei 2007 goedgekeurde belastingreglement ;
Het hof (van beroep) moet met toepassing van artikel 159 Grondwet weigeren
dat reglement toe te passen in zoverre het betrekking heeft op het aanslagjaar 2007 aangezien het, in zoverre, strijdig is met het in artikel 2 Burgerlijk
Wetboek neergelegde beginsel van non‑retroactiviteit.”
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Grieven
De aanhef van het belastingreglement van 29 mei 2007 vermeldt : “de inning
van die belasting zorgt voor een billijke spreiding van de belastingdruk onder de
verschillende categorieën belastingplichtigen ; de belasting slaat op de masten
en zend- en ontvangstinstallaties voor het gsm-netwerk wegens de draagkracht
van de telecomoperatoren en de omvang van de winsten uit de exploitatie van
dergelijke netwerken is algemeen bekend en heeft niets gemeen met die van
de overige communicatienetwerken”. Het arrest beweert dus ten onrechte dat
“het belastingreglement in geen enkel geval doelt op de uitoefening van enige
activiteit of op de exploitatie van een installatie voor mobilofonie”.
Het arrest van het Hof van Cassatie van 30 maart 2012 (F.11.0043.F inzake de
provincie Namen tegen Mobistar) steunt trouwens op de overweging dat een met
het reglement van de eiseres vergelijkbaar provinciereglement belasting heft
op “de economische activiteit van de telecomoperatoren die op het grondgebied van de provincie verwezenlijkt wordt door de aanwezigheid op publiek of
privaat domein van gsm-masten, -pylonen of -antennes die voor die activiteit
worden aangewend”.
De litigieuze belasting is een met het patent analoge jaarlijkse directe belasting, namelijk een belasting die de belastingplichtige treft wegens de uitoefening van zijn beroep, nijverheid of handel, op grond van indiciën waaruit een
dergelijke beroepsactiviteit blijkt. In deze zaak is de indicie de eigendom van
zendpylonen of -masten zoals ze door het belastingreglement worden bedoeld op
1 januari van het aanslagjaar en de eigenaar wordt belast volgens die indicie
over zijn activiteit in de loop van het aanslagjaar, dat overeenstemt met het
belastbaar tijdperk.
Een gemeentereglement dat een directe belasting invoert kan echter, zoals het
arrest erop wijst, terugwerkende kracht hebben tot 1 januari van het aanslagjaar waarin en waarvoor de belasting is vastgesteld, zonder artikel 2 Burgerlijk Wetboek te schenden noch het algemeen rechtsbeginsel te miskennen zoals
ze worden vermeld in de aanhef van het middel.
Wil men verantwoorden dat het om een indirecte belasting gaat, dat wil
zeggen een belasting die slaat op een alleenstaand feit dat zich opnieuw moet
voordoen om opnieuw aanleiding te geven tot betaling van de belasting, is
het niet voldoende dat wordt aangevoerd, zoals het arrest dat doet, dat een
op 1 januari van het aanslagjaar bestaande mast of pyloon na die datum kan
worden afgebroken, buiten gebruik gesteld of verkocht. Het zou om een indirecte belasting gaan indien zij, bij voorbeeld, het feit zou belasten dat er op het
grondgebied van de gemeente een mast of pyloon wordt opgetrokken, in welk
geval de belasting vanzelfsprekend niet had kunnen worden toegepast op het
optrekken van een mast of pyloon vóór de inwerkingtreding van het reglement.
Het arrest dat met toepassing van artikel 159 Grondwet weigert het belastingreglement van de eiseres van 29 mei 2007 toe te passen op de litigieuze
belastingen van het aanslagjaar 2007 schendt die bepaling, alsook de overige
bepalingen en het algemeen rechtsbeginsel die in de aanhef van het middel
worden vermeld.

III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
De directe belastingen worden niet geheven op, van de belastingplichtige uitgaande, alleenstaande handelingen of feiten, die uit hun aard
tijdelijk zijn, maar wel op een toestand van duurzame aard waarin
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de belastingplichtige zich door zijn activiteit of door zijn vermogen
bevindt.
Artikel 1 van het op 29 mei 2007 door de gemeenteraad van de eiseres
goedgekeurde belastingreglement voert ten voordele van laatstgenoemde, voor de aanslagjaren 2007 tot 2012, een jaarlijkse belasting
in op de zendpylonen en -masten voor het wereldwijd systeem voor
mobiele communicatie (G.S.M.) die op 1 januari van het aanslagjaar op
het grondgebied van de gemeente staan. Krachtens artikel 2 van dat
reglement is de belasting verschuldigd door de eigenaar van de pyloon
of van de mast op dezelfde datum.
Volgens de aanhef van het reglement slaat de belasting op de masten
en zend- en ontvangstinstallaties voor het gsm-netwerk wegens de
draagkracht van de telecomoperatoren ; de omvang van de winsten uit
de exploitatie van dergelijke netwerken is algemeen bekend en heeft
niets gemeen met die van de overige communicatienetwerken zodat
het aldus gemaakte onderscheid in de behandeling verantwoord is in
het licht van de artikelen 10, 11 en 172 Grondwet.
Daaruit volgt dat de belasting die de economische activiteit treft van
de telecomoperatoren, die op het grondgebied van de gemeente verwezenlijkt wordt door de aanwezigheid van voor die activiteit bestemde
pylonen of masten, niet op alleenstaande of tijdelijke feiten wordt
geheven, maar op een toestand, die uit haar aard duurzaam is en dat
die belasting bijgevolg direct is.
Een belastingreglement kan, zonder terugwerkende kracht te
hebben, een directe belasting invoeren waarvan het belastbaar tijdperk begint op de eerste januari van het aanslagjaar tijdens hetwelk
het in werking is getreden.
Het arrest dat overweegt dat het op 29 mei 2007 goedgekeurde en op
14 juli 2007 in werking getreden belastingreglement “in geen enkel
geval doelt op de uitoefening van enige activiteit of op de exploitatie van een installatie voor mobilofonie”, dat met betrekking tot de
pylonen of masten die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente staan, en de identiteit van de eigenaars ervan
op die datum, het voornoemd reglement slaat op alleenstaande feiten
en niet op duurzame toestanden, dat een dergelijke belasting een indirecte belasting is en dat, bijgevolg “de belastbare feiten [betreffende
het aanslagjaar 2007, dateren] van voor de inwerkingtreding van het
op 29 mei 2007 goedgekeurde belastingreglement” zodat het “strijdig is
met het in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde beginsel
van non‑retroactiviteit”, schendt de wettelijke bepalingen en miskent
het algemeen rechtsbeginsel die in het middel zijn vermeld.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dat het het hoger
beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
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Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
16 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Geubel. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kirkpatrick en
de heer Verbist.

N° 353
1°

— 16 mei 2014
(F.13.0100.F)

ch.

1o CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMING. — P rocedure van gerechte lijke reorganisatie. — A rbeidsprestatie verricht ter uitvoering van een
arbeidsovereenkomst. — Schuldvordering van brutoloon. — Schuld van
de boedel.
2 o CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMING. — P rocedure van gerechtelijke reorganisatie. — Schuld van bedrijfsvoorheffing. — P restatie
ten aanzien van de schuldeiser in de zin van artikel 37 van de wet van
31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen.

1o De schuldvordering van brutoloon dat de tegenprestatie vormt van de
arbeidsprestatie die tijdens de procedure van de gerechtelijke reorganisatie verricht is ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst vormt een
schuld van de boedel  (1).
2o De schuld van bedrijfsvoorheffing behorend bij het loon van degene die
zijn arbeid heeft gepresteerd tijdens de procedure van de gerechtelijke
reorganisatie beantwoordt aan prestaties uitgevoerd voor de schuldenaar
in de zin van artikel 37 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de
continuïteit van de ondernemingen  (2). (Art. 37 WCO)

(Jossart curator faillissement Atelec n.v.
Belgische Staat, minister van Financiën)

t.

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 14 november 2012.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 22 april 2014 een conclusie
neergelegd op de griffie.
Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 353.
  (2) Id.
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II. Cassatiemiddelen
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 37 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen ;
— de artikelen 270, 422 en 423, eerste en tweede lid, WIB92 ;
— de artikelen 90 en 92 tot 95 van het koninklijk besluit van
27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Het arrest “verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond ; het
wijzigt het vonnis enkel voor zover het beroepen werd ; opnieuw oordelend, zegt het dat de schuldvordering van de bedrijfsvoorheffing van
159.778,69 euro in hoofdsom een schuldvordering van de boedel is ; het
laat de kosten van de Belgische Staat ten laste van de boedel, zijnde
1.320 euro (rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg) + 1.320 euro
(rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep).
Het arrest steunt op de onderstaande redenen :
“In een vonnis van 9 juli 2009 verklaart de rechtbank van koophandel te Nijvel de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend
en verleent zij de naamloze vennootschap Atelec opschorting van betaling tot 28 december 2009.
Op 21 december 2009 wordt Atelec failliet verklaard bij vonnis van de
rechtbank van koophandel te Nijvel en wordt meester J. als curator
aangewezen.
De Belgische Staat, administratie van Financiën, dient een aangifte
van schuldvordering in voor het bedrag van 164.265,27 euro dat als
bedrijfsvoorheffing is verschuldigd. De aangifte vermeldt dat het om
een schuld van de boedel gaat.
[...]De Belgische Staat betoogt dat de schulden van bedrijfsvoorheffing van het derde en het vierde kwartaal 2009, die werden ingekohierd
voor een bedrag van 159.778,69 euro na de opening van de procedure
van gerechtelijke reorganisatie maar niet werden betaald, krachtens
artikel 37 van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen
schulden van de boedel zijn.
[...] Vooreerst moet erop worden gewezen dat het standpunt dat van
de btw-administratie, die oorspronkelijk partij was voor de eerste
rechter, geenszins bindend is voor de administratie van de directe
belastingen, die appellante is.
Vervolgens, onder vigeur van de wet van 17 juli 1997 betreffende het
gerechtelijk akkoord, bepaalde artikel 44, tweede lid : ‘handelingen
door de schuldenaar tijdens de akkoordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting, worden bij faillissement beschouwd als handelingen van de
curator, waarbij de schulden gedurende de akkoordprocedure aangegaan gelden als boedelschulden van het faillissement’.
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Ondanks het gebruik door de wetgever van de bewoordingen ‘schulden
(…) aangegaan’, werd aanvaard dat de bedrijfsvoorheffing die verschuldigd was tijdens de periode van voorlopige opschorting van betaling
binnen het toepassingsbereik van die bepaling kon vallen (cf. Cass.
8 september 2006, AR C.05.0284.N ; Brusssel, 11 maart 2003, T.R.V., 2004,
52).
De parlementaire voorbereiding van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord (Gedr. St., Kamer, Zitting 93-94, 1406/1, p. 34) vermeldde :
‘Belangrijk is hier dat de in de opschorting regelmatig tot stand
gekomen schulden in een gebeurlijk nakomend faillissement als boedelschulden worden aangemerkt. Het zich bevinden van een onderneming
in de zogenaamde grijze zone en de gevaren die dit meebrengt, kan
zeker een remmend effect uitoefenen op de bereidheid van sommigen
om nog handelsbetrekkingen met de schuldenaar aan te knopen, wat de
normale voortzetting van de ondernemingsactiviteit dreigt te verhinderen en het doel van de opschorting in het gedrang brengt. Als stimulans en als zekerheid voor de nieuwe schuldeisers is het daarom ongetwijfeld aangewezen om de tijdens de opschorting ontstane schulden
een zekere voorrangspositie te geven in een eventueel faillissement’.
Van haar kant preciseert de parlementaire voorbereiding van de wet
betreffende de continuïteit van de ondernemingen (Gedr. St., Kamer,
nr. 52 0160/002, 63) met betrekking tot het litigieuze artikel 37 : ‘Om het
vertrouwen van de contractanten van de schuldenaar te waarborgen,
wat essentieel is voor de continuïteit van de onderneming, moet aan
die contractant een recht van voorrang worden verleend voor het geval
dat de reorganisatieprocedure een mislukking wordt. Indien aan de
contractanten van de schuldenaar geen dergelijke beloftes kunnen
worden gedaan, dan zullen de schuldeisers van de schuldenaar contante
betaling eisen. In het recht inzake het gerechtelijk akkoord van de wet
van 17 juli 1997 kreeg de contractant voorrang op alle schuldeisers van
de gefailleerde, door een juridische fictie waarin de verbintenissen die
met de goedkeuring van de commissaris inzake opschorting worden
gesloten, worden beschouwd als boedelschulden. Aangezien de commissaris inzake opschorting niet langer een van de organen van de reorganisatieprocedure is, moest een andere oplossing worden gezocht. In de
nieuwe tekst zijn de nieuwe verbintenissen te beschouwen als boedelschulden in een daaropvolgende collectieve procedure. Dit verstevigt
ongetwijfeld in sterke mate het krediet van de schuldenaar. Er is nochtans een grens : die schulden zullen geen voorrang hebben op de houders
van een zakelijk recht’.
Uit die overwegingen blijkt niet dat de wetgever, betreffende de specifieke vraag of schuldvorderingen die ontstaan zijn na de opening van
de procedure van gerechtelijke reorganisatie al dan niet als boedelschulden moeten worden aangemerkt, zinnens was om ‘faire table rase
du régime du concordat (...). [Il] justifie la nécessité de le changer par
le fait que “le commissaire au sursis n’étant plus un des organes de
la procédure de réorganisation, une autre solution s’imposait»’ (in die
zin, Luik, 22 mei 2012, 2011/RG/517, niet-gepubliceerd). Met betrekking
tot de wet betreffende het gerechtelijk akkoord maakt hij geen enkel
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voorbehoud omtrent het feit dat ‘de contractant voorrang [kreeg]’ noch
omtrent de ‘nieuwe verbintenissen’ die als boedelschulden kunnen
worden aangemerkt.
Die bedoeling volgt evenmin, wegens de algemeenheid van de bewoordingen ervan, uit de verklaring van de heer V. volgens welke ‘de huidige
regeling [d.w.z vóór de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen] hiervoor niet optimaal (is). De combinatie
van faillissementswet en wet op het gerechtelijk akkoord biedt onvoldoende flexibiliteit om de ondernemingen te helpen en de continuïteit
van de ondernemingen te verzekeren’ of die van de heer Z. die wijst op
de schrapping van de buitengewone positie van de belastingadministratie. Laatstgenoemde verklaring betreft de schuldvordering van de
belastingadministratie die ontstaan is voor het vonnis dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie opent, die onder vigeur van de
wet van 31 januari 2009 wordt aangemerkt als een gewone schuldvordering in de opschorting, en in het kader van het reorganisatieplan kan
worden verminderd (cf. Cass. 30 juni 2011, C.10.0317.F).
De in deze zaak bedoelde schuldvordering van de Staat is niet de door
de heer Z. vermelde belastingschuldvordering die ontstaan is voor het
vonnis dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie opent, maar
een schuldvordering die ontstaan is na de opening van die procedure.
Hoewel er in de tekst van artikel 37 overigens een licht verschil is
tussen de Nederlandse tekst (‘in de mate dat de schuldvorderingen ten
aanzien van de schuldenaar beantwoorden aan prestaties uitgevoerd
tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie door zijn medecontractant’) en de Franse (‘dans la mesure où les créances se rapportent à des prestations effectuées à l’égard du débiteur pendant la procédure de la réorganisation judiciaire’), heeft de wetgever van 2009 in elk
van die versies geopteerd voor een brede formulering waarin de voorwaarde erin bestaat dat de kwestieuze schuldvordering beantwoordt
(se rapporte) aan prestaties die door een medecontractant zijn verricht
tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie. Die bewoordingen
impliceren uitsluitend dat er een verband moet zijn met de prestaties
(in die zin, Luik, 22 mei 2012, 2011/RG/517, niet gepubliceerd).
De omstandigheid dat er geen contractuele band is tussen de belastingadministratie en de schuldenaar staat dus niet eraan in de weg dat
de litigieuze schuldvordering van bedrijfsvoorheffing, overeenkomstig
de bewoordingen van artikel 37, beantwoordt […] aan prestaties ten
aanzien van de schuldenaar en dus kan worden aangemerkt als een
schuld van de boedel.
De overige toepassingsvoorwaarden van artikel 37 (faillissement
tijdens de periode van reorganisatie, bestaan van een nauwe band
tussen de beëindiging van de reorganisatieprocedure en het faillissement) en het bedrag dat de administratie van de directe belastingen
vermeldt, worden nergens betwist”.
Het bestreden arrest leidt daaruit het volgende af :
“Uit die overwegingen volgt dat de beroepen beslissing moet worden
gewijzigd en de vorderring van de Belgische Staat moet worden toege-
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wezen” en “de schuldvordering van bedrijfsvoorheffing de 159.778,69
euro in hoofdsom is een schuldvordering van de boedel”.
Grieven
1. Artikel 37 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen luidt als volgt : “in de mate dat de schuldvorderingen ten aanzien van de schuldenaar beantwoorden aan prestaties uitgevoerd tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie
door zijn medecontractant, en ongeacht of zij voortvloeien uit nieuwe
verbintenissen van de schuldenaar of uit overeenkomsten die lopen op
het ogenblik van het openen van de procedure, worden zij beschouwd als
boedelschulden in een navolgende vereffening of faillissement tijdens
de periode van reorganisatie of na het beëindigen ervan, in zoverre er
een nauwe band bestaat tussen de beëindiging van de procedure en die
collectieve procedure”.
Door de uitdrukkelijke verwijzing naar het begrip “prestaties” wil
de wetgever benadrukken dat enkel de schulden uit leveringen of diensten die door de schuldenaar worden gevraagd om de continuïteit van
zijn activiteit te verzekeren de bescherming van die bepaling genieten.
In die zin moet de noodzakelijke band tussen de schuldvordering en de
prestatie die ermee verband houdt en verricht is tijdens de periode van
opschorting van contractuele aard zijn.
Uit die bewoordingen blijkt duidelijk dat de materie, in vergelijking met de letter en de geest van de vorige wetgeving, geëvolueerd is. Artikel 44, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 betreffende
het gerechtelijk akkoord luidt immers als volgt : “handelingen door
de schuldenaar tijdens de akkoordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting,
worden bij faillissement beschouwd als handelingen van de curator,
waarbij de schulden gedurende de akkoordprocedure aangegaan gelden
als boedelschulden van het faillissement”, waarbij het begrip “handelingen” uitdrukkelijk ruimer is dan het begrip “prestaties”.
De wetgever was van oordeel dat “om het vertrouwen van de contractanten van de schuldenaar te waarborgen, wat essentieel is voor de
continuïteit van de onderneming, […] aan die contractant een recht
van voorrang [moet] worden verleend voor het geval dat de reorganisatieprocedure een mislukking wordt” (Gedr. St., Kamer, nr. 52 0160/002,
63).
Het begrip vertrouwen staat echter los van het recht van de fiscus om
de bedrijfsvoorheffing te innen. Het schuldvorderingsrecht waarvan
de fiscus houder is, heeft immers een zuiver wettelijke oorsprong in
zoverre het steunt op artikel 270 WIB92.
Bijgevolg ontstaat de schuld van bedrijfsvoorheffing in de zin van
de artikelen 270, 422 en 423, eerste en tweede lid, WIB92, 90 en 92 tot 95
van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 niet uit een prestatie in de
zin van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de
ondernemingen.
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2. In deze zaak, om de redenen die in het middel zijn vermeld en hier
geacht worden integraal te zijn weergegeven, stelt het arrest eerst
vast dat (i) de procedure van gerechtelijke reorganisatie werd geopend
op 9 juli 2009 ; (ii) het faillissement op 21 december 2009 werd uitgesproken en (iii) de litigieuze schulden van bedrijfsvoorheffing betrekking hebben op het derde en het vierde kwartaal 2009. Vervolgens overweegt het arrest, grosso modo, enerzijds dat “niet blijkt dat [...] de
wetgever zinnens was schoon schip te maken met het stelsel van het
gerechtelijk akkoord, anderzijds, dat de wetgever van 2009 geopteerd
heeft voor een brede formulering waarin de voorwaarde erin bestaat
dat de kwestieuze schuldvordering beantwoordt (se rapporte) aan prestaties die door een medecontractant zijn verricht tijdens de procedure
van gerechtelijke reorganisatie. Die bewoordingen impliceren uitsluitend dat er een verband moet zijn met de prestaties”.
Vervolgens beslist het dat “de omstandigheid dat er geen contractuele band is tussen de belastingadministratie en de schuldenaar
dus niet eraan in de weg staat dat de litigieuze schuldvordering van
bedrijfsvoorheffing, overeenkomstig de bewoordingen van artikel 37,
beantwoordt […] aan prestaties ten aanzien van de schuldenaar en dus
kan worden aangemerkt als een schuld van de boedel”.
In de zin van artikel 37 van de wet van 31 januari 2009 betreffende
de continuïteit van de ondernemingen beantwoordt een schuld van
bedrijfsvoorheffing echter niet aan prestaties die ten aanzien van de
schuldenaar zijn verricht.
3. Bijgevolg is het arrest dat, op grond van de bovenstaande overwegingen, de litigieuze schulden van bedrijfsvoorheffing aanmerkt als
schulden van de boedel, niet naar recht verantwoord in het licht van de
in het middel vermelde wettelijke bepalingen.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Het middel preciseert niet hoe het arrest de artikelen 270, 422 en 423,
eerste en tweede lid, WIB92 alsook de artikelen 90 en 92 tot 95 van het
koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 schendt.
In zoverre het middel die bepalingen aanvoert, is het niet ontvankelijk.
Voor het overige worden, luidens artikel 37 van de wet van 31 januari
2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, de schuldvorderingen, in de mate dat ze ten aanzien van de schuldenaar beantwoorden
aan prestaties uitgevoerd tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie door zijn medecontractant, en ongeacht of ze voortvloeien uit
nieuwe verbintenissen van de schuldenaar of uit overeenkomsten die
lopen op het ogenblik van het openen van de procedure, beschouwd als
boedelschulden in een navolgende vereffening of faillissement tijdens
de periode van reorganisatie of na het beëindigen ervan, in zoverre er
een nauwe band bestaat tussen de beëindiging van de procedure en die
collectieve procedure.
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Daaruit volgt dat, onder de voornoemde voorwaarden, de schuldvordering ten aanzien van de schuldenaar die ontstaan is als tegenprestatie voor de prestatie die voor hem is verricht tijdens de procedure
van gerechtelijke reorganisatie, een schuld van de boedel is.
Krachtens artikel 2, 1o, van de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers wordt onder loon verstaan
het loon in geld waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking
recht heeft ten laste van de werkgever.
Volgens artikel 3bis van die wet heeft het recht op de betaling van
het loon betrekking op het loon, vooraleer de in artikel 23 bedoelde
inhoudingen in mindering zijn gebracht, waaronder met name de
inhoudingen krachtens de belastingwetgeving, de wetgeving op de
sociale zekerheid en krachtens particuliere of collectieve overeenkomsten betreffende bijkomende voordelen inzake sociale zekerheid.
Uit het onderling verband van die bepalingen blijkt dat de schuldvordering van loon, dat de tegenprestatie vormt van de prestaties die
ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst zijn verricht, de bedragen
omvat waarop, met toepassing van artikel 23 van de wet, een inhouding, waaronder de bedrijfsvoorheffing, in mindering wordt gebracht,
en dat de schuldvordering van brutoloon, dat de tegenprestatie vormt
van die arbeidsprestatie die tijdens de procedure van de rechterlijke
reorganisatie is verricht, bijgevolg een schuld van de boedel vormt.
In zoverre het middel staande houdt dat de schuld van bedrijfsvoorheffing betreffende het loon van degene die zijn arbeid heeft verricht
tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie geen verband
houdt met prestaties ten aanzien van de schuldenaar in de zin van
artikel 37 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit
van de ondernemingen, faalt het naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
16 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Ernotte. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire en de
heer T’Kint.

N° 354
3o

— 19 mei 2014
(C.13.0289.N)

kamer

1o HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL. — WETTELIJK STELSEL. —
A ard van het vermogen. — Onverdeeldheid. — Gevolg.
2 o HUUR VAN GOEDEREN. — PACHT. — Einde (Opzegging. Verlening.
Terugkeer. Enz.). — Opzegging door verhuurder voor persoonlijke exploi-
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tatie.

— Geldigverklaring. — Voorwaarden. — Onverdeeldheid. — Huwe — Wettelijk stelsel. — A ard van het vermogen.
— Gevolg.
lijksvermogensstelsel.

3o OVEREENKOMST. — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN.
— T ussen partijen. — Pacht. — Einde (Opzegging. Verlening. Terugkeer.
Enz.). — Opzegging door verhuurder voor persoonlijke exploitatie. —
Geldigverklaring. — Voorwaarden. — Onverdeeldheid. — Huwelijksvermogensstelsel. — Wettelijk stelsel. — A ard van het vermogen. — Gevolg.

1o, 2o en 3o Het gemeenschappelijk vermogen is een doelvermogen, met
als bijzondere bestemming het huwelijk ; de eigendom van de goederen
die zich in dat vermogen bevinden, behoort tijdens het huwelijk, in zijn
geheel, gelijkelijk aan beide echtgenoten toe ; de appelrechters stellen
vast dat de tweede verweerder en de derde verweerster gehuwd waren
onder het beheer van het wettelijk stelsel en dat hun onverdeeld aandeel
van 99 pct. van het pachtgoed tot hun huwelijksgemeenschap behoorde ;
vervolgens oordelen zij dat zowel de tweede verweerder als de derde
verweerster onverdeeld gerechtigd waren ten belope van 99 pct. in volle
eigendom van het pachtgoed ; door op grond van deze redenen te oordelen
dat de opzegging met betrekking tot het pachtgoed geldig is, aangezien de
derde verweerster meer dan de onverdeelde helft van het pachtgoed bezit,
verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht. (Art. 1398
BW ; art. 7, 1o, tweede lid, Pachtwet)

(G. e.a. t. Agri-Power b.v.b.a. e.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 11 februari 2013.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 20 maart 2014
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede onderdeel
3. Artikel 7, 1o, tweede lid, Pachtwet bepaalt dat, ingeval het pachtgoed mede-eigendom is of wordt van verscheidene personen, aan de
pachtovereenkomst slechts een einde kan worden gemaakt voor de
persoonlijke exploitatie ten behoeve van een mede-eigenaar, zijn echt-
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genoot, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of die van zijn
echtgenoot of van de echtgenoten van de voormelde afstammelingen
of aangenomen kinderen voor zover die mede-eigenaar ten minste de
onverdeelde helft van het pachtgoed bezit of zijn deel heeft verkregen
door erfopvolging of legaat.
Krachtens artikel 1398 Burgerlijk Wetboek berust het wettelijk
stelsel op het bestaan van drie vermogens : het eigen vermogen van elk
van beide echtgenoten en het gemeenschappelijk vermogen van beide
echtgenoten.
Het gemeenschappelijk vermogen is een doelvermogen, met als
bijzondere bestemming het huwelijk. De eigendom van de goederen die
zich in dat vermogen bevinden, behoort tijdens het huwelijk, in zijn
geheel, gelijkelijk aan beide echtgenoten toe.
5. De appelrechters stellen vast dat de tweede verweerder en de derde
verweerster gehuwd waren onder het beheer van het wettelijk stelsel
en dat hun onverdeeld aandeel van 99 pct. van het pachtgoed tot hun
huwelijksgemeenschap behoorde. Vervolgens oordelen zij dat zowel
de tweede verweerder als de derde verweerster onverdeeld gerechtigd
waren ten belope van 99 pct. in volle eigendom van het pachtgoed.
6. Door op grond van deze redenen te oordelen dat de opzegging met
betrekking tot het pachtgoed geldig is, aangezien de derde verweerster
meer dan de onverdeelde helft van het pachtgoed bezit, verantwoorden
de appelrechters hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
19 mei 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes
en mevr. Geinger.

N° 355
3o

— 19 mei 2014
(C.13.0310.N)

kamer

1o HUUR VAN GOEDEREN. — PACHT. — Einde (Opzegging. Verlening.
Terugkeer. Enz.). — Opzegging door verhuurder voor persoonlijke exploitatie. — Geldigverklaring. — Voorwaarden. — A anstaande exploitant. —
Rechtspersoon. — Gevolg.
2 o OVEREENKOMST. — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN.
— T ussen partijen. — Pacht. — Einde (Opzegging. Verlening. Terugkeer.
Enz.). — Opzegging door verhuurder voor persoonlijke exploitatie. —
Geldigverklaring. — Voorwaarden. — A anstaande exploitant. — Rechtspersoon. — Gevolg.
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3o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — UITLEGGING. — Uitleggingswet. — Gevolg.

1o en 2o Uit de parlementaire voorbereiding van de Wet van 3 mei 2003 tot
wijziging van de artikelen 9 en 12.6 van de pachtwet blijkt dat de wetgever
door de wijziging van artikel 12.6, tweede lid, Pachtwet een einde heeft
willen maken aan de bestaande onduidelijkheid door te bepalen dat in
geval van opzegging voor eigen gebruik door een vennootschap, in hoofde
van de bestuurder of zaakvoerder moet zijn voldaan aan de bijkomende
voorwaarde dat de exploitatie van het landbouwbedrijf waarin de teruggenomen landeigendommen worden geëxploiteerd een overwegend deel
van de beroepsactiviteit uitmaken  (1).
3o De Wet van 3 mei 2003 is, in zoverre zij artikel 12.6 Pachtwet verduidelijkt, een uitleggingswet, met name een wet die betreffende een punt waar
de rechtsregel onzeker of betwist is, een oplossing geeft die door de rechtspraak had kunnen worden aangenomen ; bijgevolg moet artikel 12.6,
tweede lid, Pachtwet worden geacht steeds de betekenis te hebben gehad
welke door artikel 3 van de Wet van 3 mei 2003 wordt vastgesteld  (2).

(V. e.a. t. Crescens Comm. V.)
Conclusie van de advocaat-generaal Vanderlinden :
1. Eisers tot cassatie komen op tegen een vonnis van de rechtbank van
eerste aanleg te Dendermonde, zetelend in graad van beroep, gewezen
op 17 januari 2013. Door eisers wordt er één middel aangevoerd.
2. De rechtsvraag.
De problematiek die aan de orde is in huidige voorziening betreft de
vraag of artikel 3 van de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de artikelen 9 en 12.6 van de Pachtwet van interpretatieve aard is.
3. Wat betreft het middel.
In het middel wordt de schending aangevoerd van :
— de artikelen 7, inzonderheid 1o, 8, § 1, 9, 12.1 en 12.6, in de versie van
toepassing zowel voor als na de wijziging ervan bij artikel 3 van de wet
van 3 mei 2003 tot wijziging van de artikelen 9 en 12.6 van de pachtwet,
van de wet van 4 november 1969, zijnde afdeling 3 van hoofdstuk II van
titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels
betreffende de pacht in het bijzonder, zijnde de Pachtwet ;
— het algemeen rechtsbeginsel inzake de niet-retroactiviteit van de
wetten, zoals bevestigd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 3 van de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de artikelen 9
en 12.6 van de Pachtwet.
4. Situering van de problematiek.
Voor de tussenkomst van de wetgever bij wet van 3 mei 2003 luidde
artikel 12.6 van de Pachtwet als volgt :
  (1) Zie concl. OM.
  (2) Id.
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“Bij het verzoek tot geldigverklaring van de opzegging, gaat de
rechter na of de opzeggingsredenen ernstig en gegrond zijn en met
name of uit alle omstandigheden van de zaak blijkt dat de verpachter
de als opzeggingsredenen bekend gemaakte voornemens ten uitvoer
zal brengen.
Daarenboven, wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw
heeft, kan de opzegging voor persoonlijke exploitatie door de rechter
slechts geldig worden verklaard indien het exploiteren van het landbouwbedrijf, waarin de betrokken landeigendommen zullen worden
geëxploiteerd, een overwegend deel van de beroepsactiviteit van de
aanstaande exploitant zal uitmaken.
In geval van betwisting over het ernstig karakter van het voorgenoemde eigen gebruik, moet de verpachter preciseren hoe degene of
degenen die in de opzegging als aanstaande exploitant is of zijn aangewezen, de persoonlijke werkelijke en voortgezette exploitatie zullen
uitvoeren en bewijzen dat zij daartoe in staat zijn, alsmede dat zij aan
de in artikel 9 gestelde voorwaarden voldoen” (eigen onderlijning).
Na de wet van 3 mei 2003 luidt de desbetreffende bepaling als volgt :
“Bij het verzoek tot geldigverklaring van de opzegging, gaat de
rechter na of de opzeggingsredenen ernstig en gegrond zijn en met
name of uit alle omstandigheden van de zaak blijkt dat de verpachter
de als opzeggingsredenen bekend gemaakte voornemens ten uitvoer
zal brengen.
Daarenboven, wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw
heeft, kan de opzegging voor persoonlijke exploitatie door de rechter
slechts geldig worden verklaard indien het exploiteren van het landbouwbedrijf, waarin de betrokken landeigendommen zullen worden
geëxploiteerd, een overwegend deel van de beroepsactiviteit van degene
of degenen die volgens de opzegging de landbouwexploitatie moeten
voortzetten en bovendien, indien zij rechtspersonen zijn, degene of
degenen die als bestuurder of als zaakvoerder de leiding hebben van
de activiteit zal uitmaken. In geval van betwisting over het ernstig
karakter van het voorgenoemde eigen gebruik, moet de verpachter
preciseren hoe degene of degenen die in de opzegging als aanstaande
exploitant is of zijn aangewezen, de persoonlijke werkelijke en voortgezette exploitatie zullen uitvoeren en bewijzen dat zij daartoe in
staat zijn, alsmede dat zij aan de in artikel 9 gestelde voorwaarden
voldoen” (eigen onderlijning).
De onderlijnde passages geven het verschil tussen beide teksten aan.
De vraag die in huidig geschil aan de orde is, betreft het gegeven
of de wet van 3 mei 2003, inzonderheid artikel 3, dient beschouwd te
worden als een interpretatieve wet met de hieraan verbonden consequenties omtrent de temporele werking, of betreft het een eenvoudige
wetswijziging.
5. Beoordeling.
Bij het overlopen van de Parlementaire voorbereiding moet men
vooreerst vaststellen dat de woorden “interpretatieve wet” of “uitleggingswet” niet als zodanig worden gehanteerd. Verder is er het gegeven
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dat de wetgever zich niet beperkt heeft tot het uitleggen van de tekst
doch er tevens wijzigingen heeft aangebracht. Op het eerste zicht zou
dit leiden tot de conclusie dat men hier te maken heeft met een wijzigingswet en geen uitleggingswet  (1). Evenwel noch het één, noch het
andere staan toe om uit te sluiten dat het hier om een interpretatieve
wet gaat.
Uw Hof is in het verleden meermaals geroepen geweest om te oordelen
of een wet al dan niet een uitleggingswet was. Uit deze arresten blijken
de criteria die bepalend zijn om uit te maken of er al dan niet sprake is
van een interpretatieve wet. Inzonderheid verwijs ik hiervoor naar de
arresten van 4 november 1996  (2) en 17 februari 2000  (3). Uw Hof stelde :
“De wet die betreffende een punt waar de rechtsregel onzeker of
betwist is, een oplossing geeft die door de rechtspraak had kunnen
worden aangenomen, is een uitleggingswet”.
Ik meen dat in casu aan de desbetreffende voorwaarden voldaan is.
Dat de toepassing van artikel 12.6 pachtwet onzeker of betwist was
voor de wet van 3 mei 2003 staat buiten kijf. In de rechtsleer bestond
onenigheid over de vraag of het aspect “overwegend deel van de beroepsarbeid”, wanneer het een rechtspersoon betrof, een criterium was dat
voldaan diende te worden in hoofde van de rechtspersoon of in hoofde
van de zaakvoerder  (4).
Dat de oplossing die door de wetgever werd gegeven aan de problematiek een oplossing is die tevens door de rechtspraak had kunnen
worden aangenomen, kan evenmin betwist worden  (5).
Zo kan men vaststellen dat alle elementen aanwezig zijn om te
voldoen aan de leer die Uw Hof onder woorden heeft gebracht in de
hoger aangehaalde arresten.
Reeds op basis hiervan meen ik dat de wet van 3 mei 2003 een interpretatieve wet is.
Men kan echter ook in de Parlementaire werkzaamheden elementen
ter zake distilleren. Niettegenstaande, zoals reeds gesteld, het woord
“uitleggingswet” niet wordt gehanteerd, zijn er diverse passages in de
parlementaire stukken die aangeven dat het opzet van de regelgever
was om tot uitlegging over te gaan. Inzonderheid betreft dit standpunten die aangetroffen worden in het Verslag namens de Commissie
Justitie  (6).
  (1) Zie zo bijvoorbeeld Cass. 16 november 1994, AR P.94.1206, Pas. I, 949 met conclusie
van advocaat-generaal Piret.
  (2) AR S.95.0146.N en AR S.96.0028.F, AC 1996, nr. 411 en 412.
  (3) AR F.96.0090.N, AC 2000, nr. 134.
  (4) Vergelijk desbetreffend de tegengestelde stellingen die ingenomen werden door
E. Stassijns (Pacht, APR, Gent, Story-Scientia, 1997, p. 241) en H. d’Udekem d’Acoz
en I. Snick (De pachtovereenkomst, Brussel, Larcier, 1990, 217). Dat het een bron tot
discussie was blijkt tevens uit andere rechtsleer. Zo onder andere : P. R enier (Bail à
ferme, Brussel, Kluwer, 2005, 96) en E. Grégoire en F. Vandermeulen (Le bail à ferme et
la société, in Le bail à ferme, Brussel, La Charte, 2009, 296).
  (5) Zie desbetreffend : Rb. Marche, 20 mei 1999, T. Vred., 2000, p. 80 ; Vred. Namen
(2de kanton), 1 september 1998, JLMB, 2002, 1466.
  (6) Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl. St. Senaat, 2001-2002,
nr.401/3.
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Daar de wet van 3 mei 2003, inzonderheid artikel 3, een uitleggingswet is, vormt ze één geheel met de uitgelegde wet. Deze laatste
wordt geacht de haar door de uitleggingswet gegeven draagkracht te
hebben sinds haar inwerkingtreding  (1).
6. Toepassing.
Op basis van het voorgaande moet worden besloten dat het middel
gegrond is.
Immers door de opzegging van de pacht geldig te verklaren zonder
na te gaan of de exploitatie een overwegend deel zal uitmaken van de
beroepsactiviteit van diegene die als zaakvoerder van verweerster de
leiding heeft van de activiteiten, verantwoorden de appelrechters niet
naar recht hun beslissing.
Conclusie : Vernietiging.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde van 17 januari 2013.
De zaak in bij beschikking van de eerste voorzitter van 15 april 2014
verwezen naar de derde kamer.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 14 april 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
1. Krachtens de artikelen 7, 1o, en 8, § 1, Pachtwet heeft de verpachter
de mogelijkheid om een einde te maken aan de pacht om zelf het
verpachte goed te exploiteren of het te laten exploiteren door de in
deze bepalingen opgesomde bloed- en aanverwanten.
Krachtens artikel 9, eerste lid, Pachtwet, moet de exploitatie van
het goed dat van de pachter is teruggenomen op grond van de bij de
artikelen 7, 1o, en 8 bepaalde reden, een persoonlijke, werkelijke en
tenminste negen jaar voortgezette exploitatie zijn door degene of
degenen die in de opzegging als aanstaande exploitant zijn aangewezen
of, indien zij rechtspersonen zijn, door hun verantwoordelijke organen
of bestuurders en niet alleen door hun aangestelden.

  (1) Cass. 4 november 1996, AR S.95.0146.N, AC 1996, nr. 411 en de conclusie van toenmalig advocaat-generaal L. Cornil voor Cass. 21 januari 1935, Pas, I, 122.
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Artikel 12.6, tweede lid, Pachtwet, in de versie voor de wijziging ervan
bij artikel 3 van de Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de artikelen 9
en 12.6 Pachtwet, bepaalde dat wanneer de pachter zijn hoofdberoep in
de landbouw heeft, de opzegging voor persoonlijke exploitatie door de
rechter slechts geldig kan worden verklaard indien het exploiteren van
het landbouwbedrijf, waarin de betrokken landeigendommen zullen
worden geëxploiteerd, een overwegend deel van de beroepsactiviteit
van de aanstaande exploitant zal uitmaken.
2. Onder de gelding van deze versie van artikel 12.6, tweede lid,
Pachtwet bestond betwisting over de rechtsvraag of, in het geval
waarin de verpachter een vennootschap is, de vennootschap zelf dan
wel haar verantwoordelijke organen of bestuurders moesten worden
beschouwd als “de aanstaande exploitant” in wiens hoofde moet zijn
voldaan aan de voorwaarde dat het exploiteren van het landbouwbedrijf waarin de betrokken landeigendommen zullen worden geëxploiteerd, een overwegend deel van zijn beroepsactiviteit moet uitmaken.
3. Bij artikel 3 van de Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de artikelen 9 en 12.6 Pachtwet, werd artikel 12.6, tweede lid als volgt gewijzigd : “Daarenboven, wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, kan de opzegging voor persoonlijke exploitatie door de
rechter slechts geldig worden verklaard indien het exploiteren van
het landbouwbedrijf, waarin de betrokken landeigendommen zullen
worden geëxploiteerd, een overwegend deel van de beroepsactiviteit
van degene of degenen die volgens de opzegging de landbouwexploitatie moeten voortzetten en bovendien, indien zij rechtspersonen zijn,
degene of degenen die als bestuurder of zaakvoerder de leiding hebben
van de activiteit zal uitmaken.”
4. Uit de parlementaire voorbereiding van de Wet van 3 mei 2003 blijkt
dat de wetgever door de wijziging van artikel 12.6, tweede lid, een einde
heeft willen maken aan de in r.o. 2 aangehaalde onduidelijkheid door
te bepalen dat in geval van opzegging voor eigen gebruik door een
vennootschap, in hoofde van de bestuurder of zaakvoerder moet zijn
voldaan aan de bijkomende voorwaarde dat de exploitatie van het landbouwbedrijf waarin de teruggenomen landeigendommen worden geëxploiteerd een overwegend deel van de beroepsactiviteit uitmaken.
De Wet van 3 mei 2003 is derhalve, in zoverre zij artikel 12.6 verduidelijkt, een uitleggingswet, met name een wet die betreffende een punt
waar de rechtsregel onzeker of betwist is, een oplossing geeft die door
de rechtspraak had kunnen worden aangenomen.
Bijgevolg moet artikel 12.6, tweede lid, Pachtwet worden geacht
steeds de betekenis te hebben gehad welke door artikel 3 van de Wet
van 3 mei 2003 wordt vastgesteld.
5. De appelrechters stellen vast dat de verweerster bij de opzegging
de landbouwexploitatie van de vrij te komen gronden beoogde. Zij
oordelen vervolgens : “c) dit laat tevens toe te stellen dat de landbouwexploitatie minstens een overwegend deel van de activiteit van [de
verweerster] zal uitmaken. Ten tijde van de gegeven opzeg was wettelijk (nog) niet vereist dat — in geval van exploitatie door een vennoot-
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schap — de exploitatie een overwegend deel van de activiteit van de
zaakvoerder van die vennootschap zou uitmaken. Deze bijkomende
voorwaarde werd, zoals [de verweerster] terecht stelt, inderdaad pas
bij wet van 2003 toegevoegd aan artikel 12.6 Pachtwet.”
Door aldus de opzegging van de pacht geldig te verklaren zonder te
hebben nagegaan of het exploiteren van het landbouwbedrijf waarin
de betrokken landeigendommen zullen worden geëxploiteerd, een
overwegend deel zal uitmaken van de beroepsactiviteit van degene
die als zaakvoerder van de verweerster de leiding zal hebben van de
activiteit, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar
recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het hoger
beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
West-Vlaanderen, rechtszitting houdende in hoger beroep.
19 mei 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer van
Eeckhoutte en de heer Maes.

N° 356
3o

— 19 mei 2014
(C.13.0482.N)

kamer

1o TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE. —
Onverschuldigde betaling. — Begrip.
2 o BESLAG. — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING. — R angregeling. —
P roces-Verbaal van rangregeling. — Doel. — Gevolg.

1o en 2o De betaling aan een schuldeiser heeft een geldige oorzaak en is
niet onverschuldigd omdat deze betaling, die het gevolg is van de verdeling van de opbrengst van een beslag, plaatsvond met miskenning van de
regels van de voorrang van schuldvorderingen ; de schuldeiser mag, in
beginsel, erop vertrouwen dat de verdeling correct is gebeurd ; een betaling door een vereffenaar aan een schuldeiser verricht vóór het afsluiten
van de verdelingsprocedure is evenwel niet definitief en is bijgevolg onverschuldigd in de mate zij het bedrag overschrijdt dat aan die schuldeiser
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toekomt volgens de definitieve verdeling  (1). (Artt. 1235, 1376 en 1377 BW ;
Artt. 1643, 1644, 1645 en 1650 Gerechtelijk Wetboek)

(Belgische Staat,

minister van

Financiën t. W.)

Advocaat-generaal Vanderlinden heeft in hoofdzaak gezegd :
Bij de beoordeling van het middel is het van belang het geschil te
situeren. De litigieuze betalingen hadden plaats in het kader van het
uitvoerend beslag op onroerende goederen. Eén en ander is geregeld
in de bepalingen van artikel 1560 e.v. Gerechtelijk Wetboek, alsook de
artikelen 1639 e.v. van hetzelfde wetboek.
De leer die voortspruit uit Uw arrest van 22 december 2005 kan met
huidige casus worden verfijnd. Uw hof had beslist dat een betaling aan
een schuldeiser een geldige oorzaak heeft en niet onverschuldigd is,
wanneer deze het gevolg is van de verdeling van de opbrengst van een
beslag, doch dat dit gebeurde met miskenning van de regels van de
voorrang van de schuldvorderingen. De schuldeiser mag in beginsel
erop vertrouwen dat de verdeling correct gebeurd is. Het gaat derhalve
terug op de vertrouwensleer.
In het arrest van 2005 betrof het een werkgever die geconfronteerd
werd met enerzijds een loonoverdracht en anderzijds een uitvoerend
beslag onder derden uitgaande van de fiscus. De werkgever ging zelf
over tot een verdeling van de gelden onder de respectievelijke schuldeisers en miskende hierin de regels van de voorrang. Het optreden van
de werkgever was evenwel niet geregeld door enige procedureregels.
Het verschil met huidige zaak is dat het Gerechtelijk Wetboek een
procedure voorziet waarbij door de notaris de rechten van de diverse
schuldeisers worden vastgelegd, meer bepaald in een proces-verbaal
van rangregeling. Tot aan het verstrijken van de termijn voor het
opstellen van het PV van rangregeling kunnen schuldeisers nog verzet
doen tegen de prijs en dus hun rechten op een deel van de opbrengst
laten gelden.
De rangregeling, en de erin vermelde rechten van de schuldeisers,
worden pas definitief na het verstrijken van de wettelijk bepaalde
termijn en dit zowel wanneer er geen tegenspraak is als na de gebeurlijke rechterlijke beslissing.
Op basis van het voorgaande is het derhalve duidelijk dat de rechten
die de eiser kon laten gelden op de ontvangen sommen precair waren
en er zeker geen sprake kan zijn van een gewettigd vertrouwen daar de
procedure van rangregeling, op het ogenblik van het ontvangen van de
sommen, nog niet was afgesloten.
De appelrechters verantwoorden naar recht hun beslissing door te
oordelen dat eiser de door de beslagrechter aangepaste rangregeling
diende te respecteren en dat de betaling aan eiser aldus geen oorzaak
had, vermits dit bedrag ingevolge rangregeling toekwam aan de bank,
zodat verweerder die gehandeld heeft als ministerieel ambtenaar
gerechtigd is dit bedrag terug te vorderen.
  (1) Zie concl. OM.
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Conclusie : Verwerping.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 13 maart 2013.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 11 maart 2014
verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
1. De betaling aan een schuldeiser heeft een geldige oorzaak en is niet
onverschuldigd omdat deze betaling, die het gevolg is van de verdeling
van de opbrengst van een beslag, plaatsvond met miskenning van de
regels van de voorrang van schuldvorderingen. De schuldeiser mag, in
beginsel, erop vertrouwen dat de verdeling correct is gebeurd.
Een betaling door een vereffenaar aan een schuldeiser verricht vóór
het afsluiten van de verdelingsprocedure is evenwel niet definitief en
is bijgevolg onverschuldigd in de mate zij het bedrag overschrijdt dat
aan die schuldeiser toekomt volgens de definitieve verdeling.
2. Uit het arrest blijkt dat :
— de notaris (de verweerder) gelast werd met de openbare verkoop
van de onroerende goederen van de schuldenaar en met de rangregeling ;
— de notaris op 14 december 2006 aan de eiser een notificatie zond als
bedoeld in artikel 433 WIB ;
— de eiser op 18 december 2006 aan de notaris mededeling doet van
diverse belastingschulden ;
— de notaris op 24 oktober 2007 aan de eiser drie betalingen doet ten
einde “verdere intresten te vermijden” ;
— op 7 april 2008 de notaris een proces-verbaal van rangregeling
opmaakt ;
— tegen deze verdeling een andere schuldeiser (hierna : de bank) op
4 juli 2008 tegenspraak doet ;
— de beslagrechter bij beschikking van 30 april 2009 het definitief
proces-verbaal van rangregeling opmaakt waarbij het bedrag dat aan
de bank toekomt, wordt verhoogd met 56.768,58 euro ;
— het saldo van de rubriekrekening van de notaris ontoereikend
blijkt te zijn om deze vordering te voldoen ;
— de bank nog aanspraak maakt op een bedrag van 45.375,72 euro ;
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— de notaris zich keert tot de eiser en de terugbetaling vordert van
45.375,72 euro.
De appelrechters oordelen dat de eiser “de door de beslagrechter aangepaste rangregeling (diende) te respecteren”, het bedrag van 45.375,72 euro
dat blijkens deze rangregeling toekwam aan de bank aan de eiser werd
uitgekeerd vóór de definitieve afsluiting van de rangregeling, deze betaling “aldus geen oorzaak (had), vermits dit bedrag ingevolge de rangregeling toekwam aan (de bank)” en beslissen op grond hiervan dat de
verweerder die “gehandeld heeft in uitvoering van zijn functie als ministerieel ambtenaar” gerechtigd is dit bedrag van de eiser terug te vorderen.
Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
19 mei 2014 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vanderlinden,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en mevr. De Baets.

N° 357
2o

— 20 mei 2014
(P.13.0026.N)

kamer

1o TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — Vonnissen
en arresten. Nietigheden. — Strafzaken. — Taal van de rechtspleging. —
A anduiding van de partijen. — Straatnaam in het adres in andere taal.
— Gevolg.
2 o VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — Strafvordering. —
Taal van de rechtspleging. — A anduiding van de partijen. — Straatnaam
in het adres in andere taal. — Gevolg.
3o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A llerlei. — A rtikel 4.1 Zevende A anvullend P rotocol EVRM. — A lge meen rechtsbeginsel non bis in idem. — Beoordeling door de rechter.
4o RECHTEN VAN DE MENS. — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN. — A rtikel 14.7 IVBPR. — Rechtsbeginsel non bis in idem. — Beoordeling door de rechter.
5o HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — Rechtspleging in hoger beroep. — Beroepen vonnis dat de
strafvordering niet ontvankelijk verklaart. — Hoger beroep. — Strafvordering ontvankelijk verklaard. — Schuldigverklaring en veroorde ling tot straf. — Geen eenparigheid. — Gevolg.
6 o CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — Strafzaken. — Strafvordering. — Beklaagde en verdachte. — Beroepen vonnis dat de strafvor-
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dering niet ontvankelijk verklaart.

— Hoger beroep. — Strafvordering
— Schuldigverklaring en veroordeling tot
eenparigheid. — Vernietiging. Omvang.

ontvankelijk verklaard.
straf.

— Geen

1o en 2o In strafzaken is de opgave van de naam, de voornaam en de woonplaats van de partijen in de beslissing niet uitdrukkelijk of op straffe van
nietigheid voorgeschreven en het volstaat dat uit de aanduiding van de
partijen kan worden opgemaakt op wie de beslissing van toepassing is ;
de vermelding in het veroordelend arrest van de straatnaam in het adres
van de beklaagde is niet vereist voor de regelmatigheid van de akte, zodat
het arrest niet nietig is wanneer de straatnaam in een andere taal dan
die van de rechtspleging wordt vermeld  (1). (Art. 37, eerste lid, Taalwet
gerechtszaken)
3o en 4o De rechter oordeelt onaantastbaar of de feiten voorwerp van een
tweede strafvervolging identiek of substantieel dezelfde zijn als die welke
voorwerp waren van een eerste strafvervolging die met een onherroepelijke beslissing van vrijspraak of veroordeling is beëindigd. (Art. 14.7
IVBPR en art. 4.1 Zevende Aanvullend Protocol EVRM)
5o en 6 o De beslissing in hoger beroep die, anders dan het beroepen vonnis,
de strafvordering ontvankelijk en de beklaagde schuldig verklaart en
tot straf veroordeelt, dient met eenparigheid aan stemmen te worden
genomen ; de vernietiging van de schuldigverklaring en van de veroordeling laat de beslissing over de ontvankelijkheid van de strafvordering
onaangetast  (2). (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering)

(D. e.a. t. Belgische Staat,

minister van

Financiën)

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Brussel, correctionele kamer, van 20 november 2012.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes
middelen aan.
De eiseressen II voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht,
drie middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste middel van de eiser I
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 24, 37 en 40
Taalwet Gerechtszaken : het arrest is nietig omdat het de straatnaam
  (1) Cass. 13 april 1994, AR P.93.1721.F, AC 1994, nr. 174.
  (2) R. Declercq, Beginselen van Strafrechtspleging, 6 e Editie, 2014, nr. 3596.
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van de woonplaats van de eiser te Anderlecht in het Frans vermeldt in
plaats van in het Nederlands, dat de taal van de rechtspleging is.
2. Artikel 37, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken bepaalt dat de
vonnissen en arresten worden gesteld in de taal der rechtspleging.
Krachtens artikel 40, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken is die regel
voorgeschreven op straffe van nietigheid en wordt deze van ambtswege
door de rechter uitgesproken.
3. Een akte wordt geacht in de taal van de rechtspleging te zijn opgesteld wanneer alle voor de regelmatigheid van de akte vereiste vermeldingen in die taal zijn gesteld.
4. In strafzaken is de opgave van de naam, de voornaam en de woonplaats van de partijen in de beslissing niet uitdrukkelijk of op straffe
van nietigheid voorgeschreven. Het volstaat dat uit de aanduiding van de
partijen kan worden opgemaakt op wie de beslissing van toepassing is.
De vermelding in het veroordelend arrest van de straatnaam in het
adres van de eiser is niet vereist voor de regelmatigheid van de akte.
Het arrest is dus niet nietig wanneer de straatnaam in een andere taal
dan die van de rechtspleging wordt vermeld.
Voor het overige voert het middel niet aan dat niet kan worden opgemaakt op wie de beslissing van toepassing is.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel van de eiser I
5. Het middel voert schending aan van artikel 14.7 IVBPR en artikel 4
Zevende Aanvullend Protocol EVRM, alsmede miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel non bis in idem : het arrest veroordeelt de
eiser I ten onrechte aangezien hij reeds eerder voor dezelfde feiten was
veroordeeld met het in kracht van gewijsde getreden vonnis van de
correctionele rechtbank te Brussel van 15 december 2006 ; dat vonnis
veroordeelde hem immers wegens het vervreemden en het illegaal op
de markt brengen van kerosine.
6. Artikel 14.7 IVBPR bepaalt dat niemand voor een tweede keer mag
worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds
overeenkomstig de wet en het procesrecht van elk land bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is vrijgesproken.
Artikel 4.1 Zevende Aanvullend Protocol EVRM bepaalt dat niemand
opnieuw wordt berecht of gestraft in een strafrechtelijke procedure
binnen de rechtsmacht van dezelfde staat voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds onherroepelijk is vrijgesproken of veroordeeld overeenkomstig de wet en het strafprocesrecht van die staat.
7. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens legt artikel 4.1
Zevende Aanvullende Protocol EVRM zo uit dat het een tweede vervolging verbiedt wegens identieke feiten of substantieel dezelfde feiten die
na een eerste vervolging hebben geleid tot een onherroepelijke beslissing van veroordeling of vrijspraak. Onder identieke of substantieel
dezelfde feiten moet worden verstaan een geheel van concrete feitelijke omstandigheden met betrekking tot eenzelfde verdachte welke
onlosmakelijk in tijd en ruimte met elkaar verbonden zijn.
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8. De rechter oordeelt onaantastbaar of de feiten voorwerp van een
tweede strafvervolging identiek of substantieel dezelfde zijn als die
welke voorwerp waren van een eerste strafvervolging die met een
onherroepelijke beslissing van vrijspraak of veroordeling is beëindigd.
Het middel dat geheel opkomt tegen deze beoordeling, is niet ontvankelijk.
Derde middel van de eiser I
9. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM : nadat de eiser
voor de feiten reeds bij vonnis van 15 december 2006 werd veroordeeld
tot een werkstraf welke hij heeft uitgevoerd, doet het arrest ingevolge
een totaal onbegrijpelijk nalatig dralen van de verweerder uiteindelijk
pas acht jaar na de feiten nogmaals uitspraak over dezelfde feiten, wat
zijn recht op een behandeling binnen een redelijke termijn miskent.
10. De eiser heeft voor de appelrechters geen miskenning van zijn
recht op behandeling binnen een redelijke termijn aangevoerd.
Het middel is nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk.
Zesde middel van de eiser I
11. Het middel voert miskenning aan van het recht van verdediging
zoals vervat in artikel 6.3 EVRM : de eiser is dermate lang in het ongewisse gelaten van de omvang van het hoger beroep van de verweerder
dat daardoor zijn recht van verdediging is miskend ; hij wist immers
niet waartegen hij zich diende te verdedigen en dat is des te meer het
geval door de uitbreiding van de vordering door de verweerder twee
jaar na het instellen van het hoger beroep ; die miskenning volgt uit
de vaststelling dat het arrest gevolg heeft gegeven aan de vordering
tot het opleggen van een vervangende gevangenisstraf die pas mondeling werd gevorderd op de rechtszitting voor de appelrechters op
25 september 2012.
12. De eiser heeft voor de appelrechters niet aangevoerd dat zijn
recht van verdediging werd miskend ingevolge de proceshouding van
de verweerder.
Het middel is nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk.
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
— artikel 211bis Wetboek van Strafvordering
13. Artikel 211bis Wetboek van Strafvordering bepaalt dat indien er
een vrijsprekend vonnis is het gerecht in hoger beroep geen veroordeling kan uitspreken dan met eenparige stemmen van zijn leden.
14. Het beroepen vonnis verklaart de tegen de eiser I gerichte strafvordering onontvankelijk. Het arrest verklaart die strafvordering
ontvankelijk, verklaart de eiser I schuldig aan het hem ten laste
gelegde en veroordeelt hem rekening houdend met de bij vonnis van
de correctionele rechtbank te Brussel van 15 december 2006 reeds
opgelegde straf, bijkomend tot een geldboete van 15.962,15 euro of een
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vervangende gevangenisstraf. Het arrest vermeldt bij de toegepaste
wetsbepalingen weliswaar artikel 211bis Wetboek van Strafvordering,
maar het stelt niet vast dat de beslissingen van de schuldigverklaring
van de eiser I en van zijn veroordeling tot straf met eenparigheid van
stemmen werden genomen. Aldus schendt het artikel 211bis Wetboek
van Strafvordering.
Omvang van de cassatie
15. De vernietiging van de schuldigverklaring en van de veroordeling
van de eiser I brengt de vernietiging mee van de beslissing op de vordering van de verweerder tegenover de eiseressen II als burgerrechtelijk
aansprakelijke partijen, die erop is gesteund. Ze laat de beslissing over
de ontvankelijkheid van de tegen de eiser I gerichte strafvordering en
de beslissing over de fiscaalrechtelijke vordering van de verweerder
tegenover de eiser I onaangetast.
Overige middelen
16. De overige middelen van de eisers I en II, die niet kunnen leiden
tot ruimere cassatie of cassatie zonder verwijzing, behoeven geen
antwoord.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het
overige
17. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het
— de eiser I schuldig verklaart aan het hem ten laste gelegde en hem
tot straf veroordeelt ;
— beslist over de vordering van de verweerder tegenover de eiseressen II als burgerrechtelijk aansprakelijke partijen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep I voor het overige.
Veroordeelt de eiser I tot twee vijfde van de kosten van het cassatieberoep I en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Laat de kosten van de cassatieberoepen II ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
20 mei 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de heer
De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
Berichou (bij de balie te Leuven), de heer Van Campenhout (bij de balie
te Brussel) en de heer van Eeckhoutte.
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N° 358
2o

— 20 mei 2014
(P.13.0592.N)

kamer

1o LASTER EN EERROOF. — Lasterlijke aangifte. — Valsheid van
aangegeven feit. — Beslissing van de bevoegde overheid. — Begrip.

het

2 o LASTER EN EERROOF. — Lasterlijke aangifte. — Niet-vervolging
van de aangegeven feiten. — Beoordeling over de waarachtigheid van de
aangegeven feiten. — Omvang.

1o Geen veroordeling wegens lasterlijke aangifte mag worden uitgesproken
zolang de valsheid van het aangegeven feit niet is erkend in een beslissing van de overheid die bevoegd is om van de feiten kennis te nemen ; de
bevoegde overheid is elk orgaan dat tegen de aangeklaagde persoon een
onderzoek of vervolging kan instellen, bevelen of uitlokken  (1).
2o In geval van betichting van lasterlijke aangifte dient het openbaar ministerie dat beweert dat de aantijgingen lasterlijk zijn, daarvan het bewijs
te leveren net als, in voorkomend geval, van de beslissing van de bevoegde
overheid ; de rechter die moet oordelen over een lasterlijke aangifte na
niet-vervolging van de aangegeven feiten, zal moeten oordelen over de
waarachtigheid van die feiten  (2). (Art. 447, vijfde lid, Strafwetboek)

(B. t. D. e.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 15 februari 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De appelrechters verklaren de strafvordering voor de telastlegging B vervallen door verjaring en verklaren zich onbevoegd uitspraak
te doen over de burgerlijke rechtsvordering van de derde verweerder in
zoverre zij gesteund is op de telastlegging B.

  (1) Cass. 15 mei 1991, AR. 8797, AC 1990-91, nr. 474.
  (2) Zie A. De Nauw, Inleiding tot het bijzondere strafrecht, 6 e herwerkte uitgave, nrs.
351 en 355.
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2. Zij spreken de eiser vrij voor het tenlastegelegde feit C.1 en
verklaren de burgerlijke rechtsvordering van de derde verweerder in
zoverre zij op deze telastlegging gesteund is, ongegrond.
3. Eisers cassatieberoep tegen die beslissingen is bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk.
Middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 445 Strafwetboek : het
arrest verklaart de eiser schuldig aan lasterlijke aangifte, mede op
grond van de overweging dat de aangiftes bij de fiscus, die de aantijgingen van misdrijven inhouden, geen aanleiding hebben gegeven tot
een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek ; nochtans dient
het openbaar ministerie het bewijs te leveren van het valse karakter
van de aantijgingen, waarbij de aantijgingen, wanneer deze betrekking hebben op feiten die een strafrechtelijke inbreuk uitmaken,
dienen aangetoond te worden, hetzij door een definitief vonnis, hetzij
door een beslissing tot seponering of een buitenvervolgingstelling.
5. Lasterlijke aangifte bestaat in een spontane en schriftelijke valse
aantijging die kwaadwillig wordt gedaan bij een overheid.
6. Geen veroordeling mag worden uitgesproken zolang de valsheid
van het aangegeven feit niet is erkend in een beslissing van de overheid
die bevoegd is om van de feiten kennis te nemen. De bevoegde overheid is elk orgaan dat tegen de aangeklaagde persoon een onderzoek of
vervolging kan instellen, bevelen of uitlokken.
Artikel 447, vijfde lid, Strafwetboek bepaalt : “In geval van een beslissing van seponering of buitenvervolgingstelling betreffende de vordering met betrekking tot het ten laste gelegde feit, wordt de vordering
wegens laster hervat, onverminderd een schorsing van deze vordering
wanneer het onderzoek met betrekking tot het ten laste gelegde feit
een nieuwe gerechtelijke ontwikkeling kent.”
7. In geval van betichting van lasterlijke aangifte dient het openbaar
ministerie dat beweert dat de aantijgingen lasterlijk zijn, daarvan het
bewijs te leveren net als, in voorkomend geval, van de beslissing van
de bevoegde overheid.
De rechter die moet oordelen over een lasterlijke aangifte na nietvervolging van de aangegeven feiten, zal moeten oordelen over de waarachtigheid van die feiten. De wet kent immers geen rechtsmacht toe
aan het openbaar ministerie of een terzake bevoegde administratieve
overheid om een definitieve uitspraak te doen over de waarachtigheid
van de aangegeven feiten. Hun beslissing is geen rechterlijke beslissing.
Het feit dat de bevoegde overheid besluit tot niet-vervolging van het
aangegeven feit, belet de beklaagde die vervolgd wordt wegens lasterlijke aangifte, niet de beslissing tot niet-vervolging wegens het aangegeven feit waarbij hij geen partij was, alsnog te weerleggen.
8. De appelrechters stellen onaantastbaar vast en oordelen dat :
— de aangiftes, waarvan zij vaststellen dat zij door de eiser werden
verricht, betrekking hadden op feiten van fiscale fraude die beweerdelijk zouden zijn gepleegd door de eerste en tweede verweerder ;
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— de fiscale diensten bij wie de aangiftes werden gedaan, te
beschouwen zijn als een overheid in de zin van artikel 445 Strafwetboek omdat zij in hun hoedanigheid een vervolging of een onderzoek
tegen de voormelde verweerders konden uitlokken of hun een voordeel
waarop zij rekenden, konden onthouden ;
— die aangiftes geen aanleiding hebben gegeven tot een opsporingsof een gerechtelijk onderzoek, maar wel het voorwerp zijn geweest van
een onderzoek door de bevoegde controlediensten ;
— dit onderzoek aanleiding gaf tot bepaalde regularisaties, maar
de controlediensten oordeelden dat van fiscale fraude, zoals in de
aangiftes werd aangehaald, geen sprake was.
Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht dat
het bewezen is dat de door de eiser aangegeven feiten van fiscale fraude
vals waren.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
20 mei 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Taelman (bij de balie te Gent).

N° 359
2o

— 20 mei 2014
(P.13.1776.N)

kamer

1o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. —
A rtikel 61. — A rtikel 61bis. — A rtikel 61bis, § 2. — Stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden. — Speekseltest. — Bepaling van het resultaat. —
Wijze.
2 o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. —
A rtikel 63. — Voorwaarde om tot een bloedproef over te gaan. — Gevallen.
— A rtikel 63, § 1, 4°, Wegverkeerswet.

1o Bij gebrek aan een bijzondere wettelijke regeling, bepaalt de rechter
vrij, dit is onaantastbaar aan de hand van de gegevens van het strafdossier die aan tegenspraak zijn onderworpen, of het resultaat van een
speekseltest als bedoeld in artikel 61bis Wegverkeerswet, de in § 2, 2o, van
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dat artikel vermelde gehaltes overschrijdt en in aanmerking kan worden
genomen om een bloedproef als bedoeld in artikel 63, § 1, 4o, van dezelfde
wet uit te voeren.
2o Uit de wetsgeschiedenis van de wet van 31 juli 2009 tot invoering van
speekseltesten op drugs in het verkeer die tot doel heeft de controle op het
drugsgebruik in het verkeer op efficiëntere en minder dure wijze te laten
verlopen en aldus meer controles mogelijk te maken, blijkt dat artikel 63,
§ 1, Wegverkeerswet, zoals hier van toepassing, niet op limitatieve wijze,
maar slechts bij wijze van voorbeeld de gevallen omschrijft waarin geen
speekselanalyse kan worden uitgevoerd ; het feit dat een speekselanalyse
niet tot een geldig resultaat kan leiden bij gebrek aan uitvoeringsbesluit,
kan worden beschouwd als een onmogelijkheid om een speekselanalyse
uit te voeren in de zin van artikel 63, § 1, 4o, Wegverkeerswet  (1).

(P.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Hasselt, van 10 oktober 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 7 EVRM, artikel 15
IVBPR, de artikelen 12 en 14 Grondwet, artikel 2, eerste lid, Strafwetboek en artikel 61bis, § 2, 2o, Wegverkeerswet, alsook miskenning van
het legaliteitsbeginsel in strafzaken : het vonnis oordeelt dat een positief resultaat bij een afgenomen speekseltest impliceert dat de aangetroffen stof het minimum gehalte ervan zoals bepaald in artikel 61bis,
§ 2, 2o, Wegverkeerswet overschrijdt ; daarvoor bestaat geen wettelijke
basis.
2. Bij gebrek aan een bijzondere wettelijke regeling, bepaalt de
rechter vrij, dit is onaantastbaar aan de hand van de gegevens van het
strafdossier die aan tegenspraak zijn onderworpen, of het resultaat
van een speekseltest als bedoeld in artikel 61bis Wegverkeerswet, de
in § 2, 2o, van dat artikel vermelde gehaltes overschrijdt en in aanmerking kan worden genomen om een bloedproef als bedoeld in artikel 63,
§ 1, 4o, van dezelfde wet uit te voeren.

  (1) Zie Cass. 24 september 2013, AR P.13.0928.N, AC 2013, nr. 476.
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In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
3. Het bestreden vonnis oordeelt dat de speekseltest een positief
resultaat voor cannabis gaf, hetgeen impliceert dat het minimum
gehalte van de aangetroffen stof, zoals bepaald in artikel 61bis, § 2, 2o,
Wegverkeerswet, op het ogenblik van de test overschreden was. Aldus
oordeelt het bestreden vonnis dat de speekseltest positief was voor één
van de in dat artikel vermelde verboden producten en is de beslissing
naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
4. In zoverre het middel aanvoert dat nergens uit het strafdossier
blijkt wat het gehalte aan verboden producten was, komt het op tegen
dat oordeel of verplicht het tot een onderzoek van feiten waarvoor het
Hof niet bevoegd is en is het niet ontvankelijk.
In zoverre is het middel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
Tweede middel
5. Het middel voert schending aan van artikel 7 EVRM, artikel 15
IVBPR, de artikelen 12 en 14 Grondwet, artikel 2, eerste lid, Strafwetboek en artikel 63, § 1, 4 o, Wegverkeerswet, alsook miskenning van
het legaliteitsbeginsel in strafzaken : het vonnis oordeelt dat mocht
overgegaan worden tot een bloedproef omdat de speekseltest een
verboden stof detecteerde in een gehalte dat gelijk of hoger ligt dan
dat bepaald in artikel 61bis, § 2, 2 o, Wegverkeerswet en geen speekselanalyse kon worden uitgevoerd ; de appelrechters die spijts het
ontbreken van een wettelijke basis om het gehalte te bepalen van een
positieve speekseltest en de onmogelijkheid om een speekselanalyse
uit te voeren afleiden uit het gebrek aan besluit houdende uitvoering
van artikel 62ter, § 4, Wegverkeerswet, verantwoorden hun beslissing
niet naar recht.
6. Het middel verduidelijkt niet hoe en waardoor het bestreden vonnis
artikel 7 EVRM, artikel 15 IVBPR, de artikelen 12 en 14 Grondwet en
artikel 2, eerste lid, Strafwetboek schendt, alsmede het legaliteitsbeginsel in strafzaken miskent.
In zoverre is het middel bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
7. In zoverre het middel betrekking heeft op artikel 61bis, § 2, 2o
Wegverkeerswet, is het afgeleid uit de in het eerste middel vergeefs
aangevoerde onwettigheid en is het evenmin ontvankelijk.
8. Artikel 63, § 1, 4o, Wegverkeerswet, zoals vervangen bij artikel 10
van de wet van 31 juli 2009 tot invoering van speekseltesten op drugs
in het verkeer, bepaalt dat de in artikel 59, § 1, bedoelde overheidspersonen de in 1o en 2o van die paragraaf bedoelde personen, een bloedproef
laten ondergaan door een daartoe opgevorderde geneesheer : “(…) 4o
indien de speekseltest minstens één van de stoffen detecteert bedoeld
in artikel 37bis, § 1, 1o in een gehalte dat gelijk is aan of hoger dan het
gehalte bepaald in de tabel van artikel 61bis, § 2, 2o, en een speekselanalyse niet uitgevoerd kan worden”.
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9. Uit de wetsgeschiedenis van de voormelde wet van 31 juli 2009 die
tot doel heeft de controle op het drugsgebruik in het verkeer op efficiëntere en minder dure wijze te laten verlopen en aldus meer controles
mogelijk te maken, blijkt dat artikel 63, § 1, Wegverkeerswet, zoals
hier van toepassing, niet op limitatieve wijze, maar slechts bij wijze
van voorbeeld de gevallen omschrijft waarin geen speekselanalyse kan
worden uitgevoerd.
Het feit dat een speekselanalyse niet tot een geldig resultaat kan
leiden bij gebrek aan uitvoeringsbesluit, kan worden beschouwd als
een onmogelijkheid om een speekselanalyse uit te voeren in de zin van
artikel 63, § 1, 4o, Wegverkeerswet.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
10. De appelrechters die vaststellen dat de speekseltest een positief resultaat gaf en vervolgens in die zin oordelen, de bloedproef als
bewijsmiddel toelaten en de eiser op basis van het resultaat daarvan
schuldig verklaren, verantwoorden hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
20 mei 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer De
Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Vandebroeck (bij de balie te Leuven).

N° 360
2o

— 20 mei 2014
(P.14.0698.N)

kamer

1o VREEMDELINGEN. — Vrijheidsberovende
vreemdeling. — Gevolg.

titel.

— Voortvluchtige

2 o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — A llerlei. — Vreemdeling. —
Vrijheidsberovende titel. — Voortvluchtige vreemdeling. — Gevolg.

1o en 2o Uit de vaststelling dat de vreemdeling voortvluchtig is en bijgevolg niet meer opgesloten is zoals hem door de titel tot vrijheidsberoving opgelegd volgt dat de vrijheidsbenemende titel die het voorwerp
uitmaakt van het beroep ingesteld met toepassing van artikel 71, eerste
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lid, Vreemdelingenwet, geschorst is zolang hij voortvluchtig is zodat het
cassatieberoep bij gemis aan belang niet ontvankelijk is  (1).

(B. t. Belgische Staat,

staatssecretaris voor

Asiel

en

Migratie)

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 maart 2014.
De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
eiser voortvluchtig is en bijgevolg niet meer opgesloten is zoals hem
door de titel tot vrijheidsberoving opgelegd.
2. Hieruit volgt dat de vrijheidsbenemende titel die het voorwerp
uitmaakt van eisers beroep ingesteld met toepassing van artikel 71,
eerste lid, Vreemdelingenwet, geschorst is zolang hij voortvluchtig is.
3. De eiser heeft bijgevolg geen belang op te komen tegen het arrest
dat over dat beroep uitspraak doet.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
20 mei 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer De
Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal.

N° 361
2o

— 20 mei 2014
(P.14.0746.N)

kamer

1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — OPSPORINGSONDERZOEK. —
Bijzondere opsporingsmethoden. — Observatie. — M achtiging tot observatie. — Voorwaarden.

  (1) Cass. 4 februari 1998, AR P.97.1703.F, AC 1998, nr. 67.
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2 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — OPSPORINGSONDERZOEK. —
Bijzondere opsporingsmethoden. — Observatie. — Verlenging van machtiging tot observatie. — Vermeldingen.
3o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — OPSPORINGSONDERZOEK. —
Bijzondere opsporingmethoden. — Observatie. — Verlenging van machtiging tot observatie. — Schriftelijke bevestiging. — Voeging bij het
dossier. — T ermijn.
4o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — OPSPORINGSONDERZOEK. —
Bijzondere opsporingmethoden. — Observatie. — Verlenging van machtiging tot observatie. — Schriftelijke bevestiging. — T ijdstip.
5o STRAFVORDERING. — Bevoegdheidsverdeling tussen procureur
Konings, procureur- generaal en federale procureur. — Uitwerking.

des

1o Artikel 47sexies, § 3, 1o, Wetboek van Strafvordering schrijft voor dat
de machtiging tot observatie schriftelijk is en de ernstige aanwijzingen
vermeldt van het strafbaar feit die de observatie wettigen ; deze ernstige
aanwijzingen kunnen bestaan in de vaststelling dat uit politionele informatie blijkt dat op een bepaalde plaats een bepaald misdrijf zou zijn
gepleegd en dit ongeacht of de bron van die politionele informatie wordt
vermeld  (1).
2o Noch artikel 47septies, § 2, derde lid ; Wetboek van Strafvordering, noch
het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging vereisen dat
de bevestiging van het bestaan van de door de procureur des Konings
verleende verlenging van een machtiging tot observatie de datum van die
verlenging vermeldt en de termijn waarvoor ze werd verleend  (2).
3o Artikel 47septies, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering voert geen
vervaltermijn in ; de enkele omstandigheid dat de schriftelijke bevestiging
van het bestaan van de verlenging van een machtiging tot observatie niet
uiterlijk na het beëindigen van de observatie bij het strafdossier is gevoegd,
maar slechts geruime tijd na het verlenen van de verlenging door de procureur des Konings en nadat een gerechtelijk onderzoek werd gevorderd,
leidt niet automatisch tot de nietigheid van de uitgevoerde observatie  (3).
4o Geen enkele wetsbepaling of algemeen rechtsbeginsel belet dat de
bevoegde magistraat van het openbaar ministerie die heeft beslist tot de
verlenging van een machtiging tot observatie voordat een gerechtelijk
onderzoek werd gevorderd, na dat tijdstrip het bestaan van die verlenging schriftelijk zou bevestigen.
5o Artikel 144ter, § 5, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de procureur des Konings, respectievelijk de procureur-generaal, en de federale procureur bettreffende de uitoefening van
de strafvordering geen nietigheden kunnen worden opgeworpen.

(P. e.a.)
  (1) Cass.
  (2) Cass.
P.11.0898.N,
  (3) Cass.
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A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 17 april
2014.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 47sexies, § 2, en § 3,
Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel van de materiële en formele motiveringsverplichting :
het arrest oordeelt ten onrechte dat het vermelden van de termen
“politionele informatie” afdoende is om een observatiemaatregel te
wettigen ; volgens artikel 47sexies, § 2, Wetboek van Strafvordering kan
een observatie maar worden gemachtigd wanneer het onderzoek dit
vereist en de overige middelen van onderzoek niet lijken te volstaan
om de waarheid aan het licht te brengen ; de ernstige aanwijzingen
van het strafbaar feit moeten uitdrukkelijk bestaan en in de machtiging tot observatie worden vermeld ; de gegevens waarover de procureur des Konings beschikte op 15 april 2013, namelijk het aanvankelijk proces-verbaal van 12 april 2013, bevatten onvoldoende concrete
ernstige aanwijzingen die een observatie konden wettigen ; de machtiging omschrijft weliswaar het strafbaar feit alsook de personen en de
locatie waarop de observatie betrekking kan hebben, maar beschrijft
op geen enkele wijze de ernstige aanwijzingen ; de enkele verwijzing
naar “politionele informatie” zonder vermelding van de eigenlijke bron,
maakt een controle op het bestaan ervan onmogelijk ; het openbaar
ministerie moet in de machtiging op voldoende concrete wijze de specifieke elementen vermelden die de ernstige aanwijzingen uitmaken.
2. In zoverre het middel verplicht tot een onderzoek van feiten,
waartoe het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
3. Artikel 47sexies, § 3, 1o, Wetboek van Strafvordering schrijft voor
dat de machtiging tot observatie schriftelijk is en de ernstige aanwijzingen vermeldt van het strafbaar feit die de observatie wettigen.
Deze ernstige aanwijzingen kunnen bestaan in de vaststelling dat
uit politionele informatie blijkt dat op een bepaalde plaats een bepaald
misdrijf zou zijn gepleegd en dit ongeacht of de bron van die politionele
informatie wordt vermeld.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
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Tweede middel
4. De onderdelen voeren schending aan van artikel 47septies, § 2, derde
lid, Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de motiveringsverplichting en het recht van
verdediging : het arrest dat vaststelt dat het schrijven van de procureur des Konings van 1 juli 2013 houdende bevestiging van de verlenging van de observatie slechts via het federaal parket op 4 februari
2014 bij het strafdossier werd gevoegd, oordeelt ten onrechte dat de
naleving van het daarop toepasselijke artikel 47septies, § 2, Wetboek
van Strafvordering niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven.
Eerste onderdeel
5. Het onderdeel voert aan dat het recht van verdediging inhoudt dat
via het strafdossier kan worden nagegaan op welke datum de verlenging van de observatiemaatregel werd bevolen, terwijl de gevoegde
bevestiging van de verlenging niet toelaat de datum en de termijn van
de eerste verlenging te controleren.
6. Artikel 47septies, § 2, derde lid, Wetboek van Strafvordering
bepaalt : “In een proces-verbaal wordt verwezen naar de machtiging
tot observatie en worden de vermeldingen bedoeld in artikel 47sexies,
§ 3, 1o, 2o, 3o en 5o, opgenomen. De procureur des Konings bevestigt bij
schriftelijke beslissing het bestaan van de door hem verleende machtiging tot observatie.”
7. Die bepaling noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging vereisen dat de bevestiging van het bestaan van de door
de procureur des Konings verleende verlenging van een machtiging tot
observatie de datum van die verlenging vermeldt en de termijn waarvoor ze werd verleend. Op welke datum de verlenging van de machtiging
tot observatie werd verleend en voor welke termijn, maakt immers het
voorwerp uit van de controle door de kamer van inbeschuldigingstelling overeenkomstig artikel 235ter Wetboek van Strafvordering.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Tweede onderdeel
8. Het onderdeel voert aan dat de voeging van het schrijven van 1 juli
2013 van de procureur des Konings lange tijd na de bevolen verlenging
en nadat de onderzoeksrechter was gevorderd, flagrant in strijd is met
artikel 47septies, § 2, derde lid, Wetboek van Strafvordering, wat tot de
nietigheid van de observatiemaatregel moet leiden.
9. Artikel 47septies, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering
bepaalt : “De opgestelde processen-verbaal en de in derde lid bedoelde
beslissing worden uiterlijk na het beëindigen van de observatie bij het
strafdossier gevoegd.”
10. Deze bepaling voert geen vervaltermijn in. De enkele omstandigheid dat de schriftelijke bevestiging van het bestaan van de verlenging
van een machtiging tot observatie niet uiterlijk na het beëindigen van
de observatie bij het strafdossier is gevoegd, maar slechts geruime tijd
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na het verlenen van de verlenging door de procureur des Konings en
nadat een gerechtelijk onderzoek werd gevorderd, leidt niet automatisch tot de nietigheid van de uitgevoerde observatie.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Derde onderdeel
11. Het onderdeel voert aan dat de federale procureur niet bevoegd
was om het schrijven van de procureur des Koning houdende bevestiging van de verlenging van de machtiging tot observatie aan het
dossier toe te voegen ; alleen de procureur des Konings die de maatregel heeft bevolen kan dit ; bovendien maakt artikel 47septies, § 2,
derde lid, Wetboek van Strafvordering slechts melding van de procureur des Konings ; er is geen enkele wetsbepaling die de federale magistraat de mogelijkheid biedt om een eerdere schriftelijke bevestiging
van de procureur des Konings aan het strafdossier te voegen.
12. Artikel 144ter, § 5, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat inzake de
bevoegdheidsverdeling tussen de procureur des Konings, respectievelijk
de procureur-generaal, en de federale procureur betreffende de uitoefening van de strafvordering geen nietigheden kunnen worden opgeworpen.
Het onderdeel dat een dergelijke nietigheid opwerpt, is niet ontvankelijk.
Vierde onderdeel
13. Het onderdeel voert aan dat de federale magistraat geen schriftelijke bevestiging kon bijbrengen van het bestaan van een verlenging
van een machtiging tot observatie aangezien de onderzoeksrechter
reeds was gevorderd en die zelf ook al een verlenging van de observatiemaatregel had bevolen ; artikel 47septies, § 2, derde lid, Wetboek
van Strafvordering moet zo worden gelezen dat de mogelijkheid en
de bevoegdheid van de procureur des Konings om een schriftelijke
bevestiging van het bestaan van de verlenging van een machtiging tot
observatie slechts bestaat tot op het ogenblik van het vorderen van een
gerechtelijk onderzoek ; de bevestiging van het bestaan van een voorheen verleende verlenging moet vóór dat tijdstip door de procureur des
Konings gebeuren.
14. Geen enkele wetsbepaling of algemeen rechtsbeginsel belet dat de
bevoegde magistraat van het openbaar ministerie die heeft beslist tot
de verlenging van een machtiging tot observatie voordat een gerechtelijk onderzoek werd gevorderd, na dat tijdstip het bestaan van die
verlenging schriftelijk zou bevestigen.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
15. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
20 mei 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de heer
De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Van Nooten (bij de balie te Brussel).

N° 362
2o

— 20 mei 2014
(P.14.0781.N)

kamer

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — Tenuitvoerlegging in België. —
Dwingende weigeringsgrond. — A antasting van de grondrechten. — Draag wijdte.

Krachtens artikel 4.5o, Wet Europees Aanhoudingsbevel wordt de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel geweigerd ingeval er
ernstige redenen bestaan te denken dat de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten
van de betrokken persoon, zoals die worden bevestigd door artikel 6 van
het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name die welke door het
EVRM zijn gewaarborgd en die welke als algemene rechtsbeginselen van
gemeenschapsrecht volgen uit de gemeenschappelijke tradities binnen de
Lidstaten van de Europese Unie ; het beginsel van wederzijds vertrouwen
tussen de lidstaten vereist dat de weigering tot overlevering verantwoord
wordt met omstandige gegevens die wijzen op een kennelijk gevaar voor
de rechten van betrokkene, die het vermoeden van eerbiediging van die
rechten, dat de uitvaardigende lidstaat geniet, kunnen weerleggen ; de
enkele omstandigheid dat in het bevel tot aanhouding dat aan het Europees aanhoudingsbevel ten grondslag ligt de feiten in de aantonende wijs
en niet in de voorwaardelijke wijs worden geformuleerd, is daartoe niet
afdoende  (1).

(S.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 mei 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
  (1) Cass. 25 november 2009, AR P.09.1624.F, AC 2009, nr. 697 ; Cass. 23 januari 2013,
AR P.13.0087.F, AC 2013, nr. 55.
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Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6.2 EVRM en artikel 4.5o,
Wet Europees Aanhoudingsbevel : het arrest oordeelt ten onrechte
dat het vermoeden van onschuld niet is miskend, zodat het geen
toepassing maakt van artikel 4.5 o, Wet Europees Aanhoudingsbevel ;
het Europees aanhoudingsbevel beschrijft de feiten in de aantonende
en dus niet in de voorwaardelijke wijs ; de aanhef “tenlastelegging” is
een louter formeel juridische term, die nader moet worden ingevuld ;
het arrest diende het Europees aanhoudingsbevel in zijn geheel te
lezen en vast te stellen dat de inhoudelijke invulling van de weergegeven telastleggingen in de aantonende wijs het vermoeden van
onschuld miskent.
2. Krachtens artikel 4.5o, Wet Europees Aanhoudingsbevel wordt
de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel geweigerd
ingeval er ernstige redenen bestaan te denken dat de tenuitvoerlegging
van het Europees aanhoudingsbevel afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van de betrokken persoon, zoals die worden bevestigd
door artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name
die welke door het EVRM zijn gewaarborgd en die welke als algemene
rechtsbeginselen van gemeenschapsrecht volgen uit de gemeenschappelijke grondwettelijke tradities binnen de Lidstaten van de Europese
Unie.
3. Het beginsel van wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten vereist
dat de weigering tot overlevering wordt verantwoord met omstandige gegevens die wijzen op een kennelijk gevaar voor de rechten van
betrokkene, die het vermoeden van eerbiediging van die rechten, dat
de uitvaardigende lidstaat geniet, kunnen weerleggen.
4. De enkele omstandigheid dat in het bevel tot aanhouding dat
aan het Europees aanhoudingsbevel ten grondslag ligt de feiten in de
aantonende wijs en niet in de voorwaardelijke wijs worden geformuleerd, is daartoe niet afdoende.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
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20 mei 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de heer Winants,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de heer Souidi (bij de
balie te Antwerpen).

N° 363
2o

— 20 mei 2014
(P.14.0803.N)

kamer

1o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 5. — A rtikel 5.2. — Draagwijdte. — Bijstand van een tolk.
2 o TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — I n eerste
aanleg. — Strafzaken. — Voorlopige hechtenis. — H andhaving. — Wet van
19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondisse ment Brussel. — Gevolgen.
3o TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — I n hoger
beroep. — Strafzaken. — Taal van de rechtspleging. — Verwijzing naar
een stuk in een andere taal.

1o Uit artikel 5.2 EVRM volgt dat wie de taal van de rechtspleging niet
verstaat moet bijgestaan worden door een tolk ; die bepaling regelt niet de
taal van de rechtspleging.
2o Uit de artikelen 1 en 2 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken, zoals gewijzigd bij wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel en uit
de artikelen 13 en 14 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen
in gerechtszaken, volgt dat vanaf 1 april 2014 voor de Nederlandstalige
rechtbanken van het arrondissement Brussel de gehele rechtspleging in
het Nederlands wordt gevoerd en voor de Franstalige rechtbanken van
het arrondissement Brussel de gehele rechtspleging in het Frans wordt
gevoerd ; de handhaving van de voorlopige hechtenis van een verdachte die
aangehouden is in een gerechtelijk onderzoek waarvoor het Nederlands
wordt gebruikt, kan enkel worden beoordeeld door de raadkamer van de
Nederlandstalige rechtbank van het arrondissement Brussel volgens een
rechtspleging die uitsluitend in het Nederlands wordt gevoerd, ook al
werd de handhaving van die voorlopige hechtenis vóór1 april 2014 beoordeeld door de toenmalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel volgens
de Franse rechtspleging.
3o Niets belet de rechter in strafzaken acht te slaan op stukken die in een
andere taal dan deze van de rechtspleging zijn gesteld ; door de enkele
verwijzing in het Nederlands naar het bevel tot aanhouding dat in het
Frans werd opgesteld, bevat het arrest geen vermelding in een andere
taal dan deze van de rechtspleging ; er is derhalve geen schending van
artikel 13 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken.

(B.)
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A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 8 mei 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 5.2 en 6.3.a
EVRM, artikel 2 Taalwet Gerechtszaken zoals gewijzigd door artikel 46
van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel (hierna : Wet Hervorming Gerecht Brussel),
de artikelen 13, 14 en 40 Taalwet Gerechtszaken en artikel 61 Wet Hervorming Gerecht Brussel : het arrest oordeelt ten onrechte dat de beroepen
beschikking waarbij de voorlopige hechtenis van de eiser wordt gehandhaafd regelmatig is ; bij het verlenen van het aanhoudingsmandaat koos
de eiser voor de Franse taal ; sindsdien werd de procedure over de voorlopige hechtenis, die voor elke verdachte als een afzonderlijk geding
wordt beschouwd, in het Frans gevoerd ; de afschaffing van de tweetalige rechtbank van Brussel kan geen afbreuk doen aan eisers recht
om voor de onderzoeksgerechten te worden gehoord in een taal die hij
beheerst ; de Wet Hervorming Gerecht Brussel is strijdig met de waarborgen die gelden op supranationaal vlak ; het onderzoeksgerecht, of dit
deel uitmaakte van een Nederlandstalige of een Franstalige rechtbank,
diende eisers voorlopige hechtenis in het Frans te behandelen.
2. Artikel 6 EVRM is in de regel niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die geen uitspraak doen over de gegrondheid van de
strafvordering.
In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
3. Artikel 5.2 EVRM bepaalt : “Iedere gearresteerde moet onverwijld
en in een taal welke hij verstaat, op de hoogte worden gebracht van de
redenen van zijn arrestatie en van alle beschuldigingen welke tegen
hem worden ingebracht”.
4. Uit die bepaling volgt dat wie de taal van de rechtspleging niet
verstaat, moet bijgestaan worden door een tolk ; de bepaling regelt
niet de taal van de rechtspleging.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
5. Artikel 1 Taalwet Gerechtszaken bepaalt vanaf 1 april 2014 : “Voor
de burgerlijke rechtbanken en rechtbanken van koophandel van eerste
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aanleg, en de arbeidsrechtbanken die hun rechtsmacht uitoefenen over
de arrondissementen Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en WaalsBrabant alsook voor de Franstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel, wordt de gehele rechtspleging in betwiste zaken in het
Frans gevoerd”.
Artikel 2 Taalwet Gerechtszaken bepaalt vanaf 1 april 2014 “Voor de
burgerlijke rechtbanken en rechtbanken van koophandel van eerste
aanleg, en de arbeidsrechtbanken die hun rechtsmacht uitoefenen over
de arrondissementen Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen,
Limburg en Leuven alsook voor de Nederlandstalige rechtbanken van
het arrondissement Brussel, wordt de gehele rechtspleging in betwiste
zaken in het Nederlands gevoerd”.
Artikel 13 Taalwet Gerechtszaken bepaalt : “Voor de raadkamer
zetelend in strafzaken, en voor de kamer van inbeschuldigingstelling,
wordt geheel de rechtspleging gevoerd in de taal welke voor de daden
van het gerechtelijk onderzoek wordt gebruikt”.
Artikel 14, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken bepaalt : “Voor de politierechtbanken en de correctionele rechtbanken rechtsprekende in
eerste aanleg, wordt de gehele rechtspleging in het Frans, in het Nederlands of in het Duits gevoerd, naargelang de zetel van die gerechten
gevestigd is in de provincies en de arrondissementen onderscheidenlijk
genoemd in artikel 1, in artikel 2, of in artikel 2bis”.
6. Uit die bepalingen volgt dat vanaf 1 april 2014 :
— voor de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement
Brussel de gehele rechtspleging in het Nederlands wordt gevoerd en
voor de Franstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel de
gehele rechtspleging in het Frans ;
— de handhaving van de voorlopige hechtenis van een verdachte die
aangehouden is in een gerechtelijk onderzoek waarvoor het Nederlands wordt gebruikt, enkel kan worden beoordeeld door de raadkamer
van de Nederlandstalige rechtbank van het arrondissement Brussel
volgens een rechtspleging die uitsluitend in het Nederlands wordt
gevoerd, ook al werd de handhaving van die voorlopige hechtenis vóór
1 april 2014 beoordeeld door de toenmalige rechtbank van eerste aanleg
te Brussel volgens de Franstalige rechtspleging.
7. Het arrest oordeelt met overname van de redenen van de vordering
van de procureur-generaal dat het gerechtelijk onderzoek waarin de
eiser is aangehouden in het Nederlands wordt gevoerd. Aldus kon het
arrest oordelen dat de beschikking van de raadkamer van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel volgens de Nederlandstalige rechtspleging regelmatig is.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
8. Het onderdeel voert schending aan van artikel 13 Taalwet Gerechtszaken : het arrest verwijst naar het bevel tot aanhouding dat niet in de
taal van de rechtspleging maar in het Frans werd opgesteld ; de gehele
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rechtspleging dient evenwel gevoerd in de taal welke voor de daden van
het gerechtelijk onderzoek wordt gebruikt.
9. Niets belet de rechter in strafzaken acht te slaan op stukken die in
een andere taal dan deze van de rechtspleging zijn gesteld.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
10. Het arrest oordeelt dat de omstandigheden en motieven, vermeld
in het bevel tot aanhouding en de bestreden beschikking, onverkort
blijven gelden.
Door de enkele verwijzing in het Nederlands naar het bevel tot
aanhouding dat in het Frans werd opgesteld, bevat het arrest geen
vermelding in een andere taal dan deze van de rechtspleging, te dezen
het Nederlands.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
20 mei 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer Winants,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer Marneffe (bij
de balie te Antwerpen) en de heer Monville (bij de balie te Brussel).

N° 364
2o

— 20 mei 2014
(P.14.0818.N)

kamer

1o ONDERZOEKSRECHTER. — Vervanging. — Ondervraging. — Verlenen
van bevel tot aanhouding.
2 o VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT AANHOUDING. — Onderzoeksrechter. — Vervanging. — Ondervraging. — Verlenen van bevel tot
aanhouding.

1o en 2o Geen wetsbepaling vereist dat de ondervraging wordt uitgevoerd
en het bevel tot aanhouding wordt verleend door de met het onderzoek
belaste onderzoeksrechter, die zich bijgevolg kan laten vervangen ; de
vervanging van de onderzoeksrechter houdt in dat hij verhinderd was.
(Art. 322 Gerechtelijk Wetboek ; Art. 16, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis)

(D.)
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A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 8 mei 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 322 Gerechtelijk
Wetboek en de artikelen 2 en 16, § 1, Voorlopige Hechteniswet : het arrest
oordeelt onterecht dat het bevel tot aanhouding niet nietig is door de
enkele omstandigheid dat de reden van de vervanging van de onderzoeksrechter niet is vermeld ; slechts wanneer de met het onderzoek belaste
onderzoeksrechter verhinderd is, kan hij zich laten vervangen door een
andere onderzoeksrechter voor de ondervraging van de inverdenkinggestelde en het verlenen van een navolgend bevel tot aanhouding ; noch
het proces-verbaal van ondervraging, noch het bevel tot aanhouding
stelt vast dat de met het onderzoek belaste onderzoeksrechter verhinderd was ; aldus werd de met het onderzoek belaste onderzoeksrechter
niet wettig vervangen en is het bevel tot aanhouding nietig ; de met het
onderzoek belaste onderzoeksrechter was niet verhinderd daar uit het
strafdossier blijkt dat zij op 3 april 2014 haar ambt uitoefende.
2. Artikel 322 Gerechtelijk Wetboek bepaalt : “In de rechtbanken van
eerste aanleg kan de verhinderde rechter vervangen worden door een
andere rechter of door een plaatsvervangend rechter”.
Artikel 16, § 2, Voorlopige Hechteniswet bepaalt : “Tenzij de verdachte
voortvluchtig is of zich verbergt, moet de onderzoeksrechter alvorens
een bevel tot aanhouding te verlenen, de verdachte ondervragen over
de feiten die aan de beschuldiging ten grondslag liggen en die aanleiding kunnen geven tot de afgifte van een bevel tot aanhouding en zijn
opmerkingen horen. Bij ontstentenis van deze ondervraging, wordt de
inverdenkinggestelde in vrijheid gesteld”.
3. Geen wetsbepaling vereist dat de ondervraging wordt uitgevoerd
en het bevel tot aanhouding wordt verleend door de met het onderzoek
belaste onderzoeksrechter, die zich bijgevolg kan laten vervangen.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
eiser werd ondervraagd en het bevel van zijn aanhouding werd verleend
door onderzoeksrechter Danny Mathys in vervanging van onderzoeksrechter Barbara Huygelier. De vervanging van die onderzoeksrechter
houdt in dat zij verhinderd was.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
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5. Voor het overige vereist het middel een onderzoek van feiten, waarvoor het Hof geen bevoegdheid heeft, en is het bijgevolg niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
20 mei 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de heer Winants,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de heer Van Cauter (bij
de balie te Gent).

N° 365
2o

— 21 mei 2014
(P.13.1405.F)

kamer

1o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. — A rtikel
62. — Overtredingen. — Vaststelling. — Bevoegde agenten. — P rocessenverbaal. — Opmaak. — Ondertekening.
2 o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSREGLEMENT. — Reglementsbe palingen. — A rtikel 3. — Overtredingen. — Vaststelling. — Bevoegde
agenten. — P rocessen-verbaal. — Opmaak. — Ondertekening.
3o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Geschriften. — A llerlei. — Wegverkeer.
— Overtredingen. — Vaststelling. — Bevoegde agenten. — P rocessenverbaal. — Opmaak. — Ondertekening.

1o, 2o en 3o Inzake wegverkeer zegt geen enkele wetsbepaling dat alle
bevoegde personen die de vaststellingen hebben verricht, de processenverbaal moeten ondertekenen waarin ze zijn opgetekend  (1). (Art. 62,
Wegverkeerswet ; art. 3, Wegverkeersreglement)

(D.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Namen van 18 juni 2013.
  (1) Zie Cass. 25 mei 1994, AR P.94.0106.F, AC 1994, nr. 263 ; Cass. 17 oktober 2006, AR
P.06.0829.N, AC 2006, nr. 492.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste middel
Het middel verwijt de appelrechters dat ze de eiser hebben veroordeeld wegens rijden in staat van dronkenschap, op grond van de vaststellingen van het oorspronkelijke proces-verbaal. Het voert aan dat
het proces-verbaal nietig is omdat het slechts door één van de twee
verbaliserende agenten is ondertekend.
Inzake wegverkeer bepaalt geen enkele wetsbepaling dat alle
bevoegde personen die de vaststellingen hebben verricht, de processenverbaal moeten ondertekenen waarin ze zijn opgetekend.
In zoverre het middel het tegendeel aanvoert, faalt het naar recht.
Aangezien de overige grieven volledig zijn afgeleid uit de vergeefs
aangevoerde nietigheid van dat proces-verbaal, kunnen ze niet worden
aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
21 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Dessy (bij de balie
te Hoei) en mevr. De Vos (bij de balie te Brussel).

N° 366
2o

— 21 mei 2014
(P.14.0094.F)

kamer

1o RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — Allerlei. — Zittingen van de hoven
en rechtbanken. — Rechters. — Kennis van een misdaad of wanbedrijf in de
loop van het debat. — A angifte bij de procureur des Konings. — A anwezig heid van het openbaar ministerie op de rechtszittingen. — Gevolg.
2 o OPENBAAR MINISTERIE. — Strafzaken. — Zittingen van de hoven en
rechtbanken. — R echters. — K ennis van een misdaad of wanbedrijf in de
loop van het debat. — A angifte bij de procureur des Konings. — A anwezig heid van het openbaar ministerie op de rechtszittingen. — Gevolg.
3o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — Recht op een eerlijke behandeling van de
zaak. — Begrip.
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4o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Strafzaken. — Debat
spraak. — R echt van verdediging. — Onderscheid.

op tegen-

5o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Strafzaken. — Gelijkheid
wapens. — R echt van verdediging. — Onderscheid.

van

6 o RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — Strafvordering. — Rechter. —
Bevelen aan het openbaar ministerie. — Wettigheid.
7o OPENBAAR MINISTERIE. — Bevelen

van de rechter.

— Wettigheid.

8 JEUGDBESCHERMING. — M aatschappelijk en medisch-psychologisch
onderzoek. — A rtikel 55, derde lid, Wet 8 april 1965 betreffende de jeugd bescherming. — Draagwijdte. — Gevolg. — Strafvervolging.
o

9 o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Geschriften. — A llerlei. — M aatschappelijk en medisch-psychologisch onderzoek. — A rtikel 55, derde lid, Wet
8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming. — Draagwijdte. — Gevolg.
— Strafvervolging.
10 o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — A lgemeen
van het recht van verdediging. — T egenstrijdigheid. — Begrip.

beginsel

11o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Getuigen. — Getuigenverhoor. — Beoordeling door de feitenrechter.
12 o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — A rtikel 6.3. — A rtikel 6.3, d. — Getuigenverhoor. — Beoordeling door de feitenrechter.
13o GRONDWETTELIJK HOF. — P rejudicieel geschil. — Hof van Cassatie.
— Verplichting. — Grenzen. — A angevoerde verschil in behandeling
heeft geen gevolgen voor de berechting van de zaak.
14o PREJUDICIEEL GESCHIL. — Grondwettelijk Hof. — Hof van Cassatie.
— Verplichting. — Grenzen. — A angevoerde verschil in behandeling
heeft geen gevolgen voor de berechting van de zaak.

1o en 2o In strafzaken maakt de aanwezigheid van het openbaar ministerie
op de zittingen van de hoven en rechtbanken de aangifte overbodig bij
de procureur des Konings, door de rechters, van een misdaad of wanbedrijf waarvan ze in de loop van het debat kennis krijgen. (Artt. 29 en 30,
Wetboek van Strafvordering)
3o Uit het enkele feit dat de strafvordering steunt op gegevens uit een
dossier dat niet bij de rechter aanhangig is gemaakt en waarvan hij niet
vraagt dat het in zijn geheel bij het dossier zou worden gevoegd, kan
geen miskenning van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak
worden afgeleid. (Art. 6 EVRM)
4o en 5o Er bestaan geen rechtsbeginselen zoals het recht op tegenspraak
of het recht op gelijke wapens, die onderscheiden zouden zijn van het
algemeen beginsel van het recht op verdediging  (1). (Algemeen beginsel
van het recht van verdediging)
  (1) Zie Cass. 12 september 2007, AR P.07.0942.F, AC 2007, nr. 403 ; Cass. 13 november
2012, AR P.12.1082.N, AC 2012, nr. 610 ; Cass. 7 november 2012, AR P.12.1711.F, AC 2012,
nr. 601.
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6 o en 7o De rechter kan het openbaar ministerie geen bevelen geven  (1).
8o en 9o De algemene opzet van de wet van 8 april 1965 en de finaliteit
van de in dat kader bevolen onderzoeken, die betrekking hebben op de
persoonlijkheid van de betrokken minderjarige en het milieu waarin hij
is grootgebracht, sluiten uit dat die stukken in het kader van een strafvervolging worden aangevoerd, zelfs als een beklaagde de overlegging
ervan zou vragen  (2) (Art. 55 Jeugdbeschermingswet)
10 o Het feit dat een procespartij zich baseert op stukken waarvan de tegenpartij geen inzage heeft en die hij dus niet naar behoren kan tegenspreken,
doet afbreuk aan het recht van verdediging. (Algemeen beginsel van het
recht van verdediging)
11o en 12o De rechter oordeelt in feite over de noodzaak en de raadzaamheid om het verhoor van een getuige te bevelen ; artikel 6.3, b, van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden wijkt van die regel niet af  (3).
13 o en 14 o Het Hof van Cassatie hoeft het Grondwettelijk Hof geen door
een partij voorgestelde prejudiciële vraag te stellen wanneer het door de
eiser aangevoerde verschil in behandeling geen gevolgen heeft voor de
berechting van de zaak. (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk
Hof)

(H. T. G.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 16 december 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft op 9 mei 2014 een conclusie
neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 21 mei 2014 heeft raadsheer Françoise Roggen
verslag uitgebracht, heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd en heeft de eiser een nota in antwoord op de conclusie neergelegd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering
  (1) H. D. Bosly, D. Vandermeersch en M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
6de uitg., Die Keure, 2010, 133.
  (2) Cass. 19 oktober 2005, AR P.05.0807.F, AC 2005, nr. 519, RDPC, 2006, 322 met
concl. advocaat-generaal Vandermeersch ; Cass. 30 juni 2009, AR P.09.0308.N, AC 2009,
nr. 451.
  (3) Zie Cass. 3 november 1981, nr. 6952, AC 1992, 315 ; Cass. 24 april 2007, AR
P.07.0068.N, AC 2007, nr. 206.
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Eerste middel
Het middel voert schending aan van de artikelen 29 en 30 Wetboek
van Strafvordering, artikel 340, § 4, derde lid, Gerechtelijk Wetboek,
alsook miskenning van het recht van verdediging en het recht op een
eerlijke behandeling van de zaak. De eiser verwijt de appelrechters
dat ze niet hebben bijgedragen tot het achterhalen van de waarheid,
iets wat om twee redenen geboden is : omdat hij in zijn conclusie jegens
een derde aangifte heeft gedaan van feiten van het niet-verlenen van
bijstand aan een persoon in gevaar en omdat de algemene vergadering
van het hof van beroep de procureur-generaal kan ontbieden om hem
bevel te geven het wanbedrijf te vervolgen waarvan een van zijn leden
aangifte heeft gedaan.
Het arrest vermeldt dat de aanwezigheid van het openbaar ministerie
op de rechtszittingen van het hof de in de artikelen 29 en 30 Wetboek
van Strafvordering bedoelde aangifte overbodig maakt.
Ofschoon de eiser, zoals het arrest ook vaststelt, aan verschillende
maatschappelijke hulpverleners eventuele feiten van het niet-verlenen
van bijstand aan een persoon in gevaar ten laste legt, blijkt niet uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat de appelrechters in
de uitoefening van hun ambt kennis hebben gekregen van een misdaad
of van een wanbedrijf dat niet bij hen aanhangig was gemaakt.
De appelrechters, die bijgevolg oordelen dat de in artikel 340, § 4,
derde lid, Gerechtelijk Wetboek bedoelde procedure, die de eiser toegepast wilde zien, geen verband houdt met de bij hen aanhangig gemaakte
procedure, verantwoorden hun beslissing naar recht.
In zoverre het middel kritiek uitoefent op het openbaar ministerie,
op grond dat die na de aangifte van de eiser geen dossier zou hebben
geopend, houdt het geen verband met het arrest.
Ten slotte kan, in strijd met wat de eiser aanvoert, uit het enkele
feit dat de strafvordering steunt op gegevens uit een dossier dat niet
bij de rechter aanhangig is gemaakt en waarvan hij niet vraagt dat
het in zijn geheel bij het dossier zou worden gevoegd, geen miskenning van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak worden
afgeleid.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het middel voert miskenning aan van de algemene rechtsbeginselen
van het recht van verdediging, het recht op gelijke wapens en het recht
op tegenspraak, alsook schending van de artikelen 50 en 55 Jeugdbeschermingswet. Het verwijt het arrest dat het, enerzijds, weigert
stukken van de rechtspleging bij het dossier te voegen die afkomstig
zijn uit dossiers van de jeugdrechtbank en die betrekking hebben op
de persoonlijkheid van de minderjarigen die betrokken zijn bij de aan
de eiser ten laste gelegde feiten en, anderzijds, het verzoek tot verhoor
op de rechtszitting afwijst van de maatschappelijke werkers die in die
dossiers tussenbeide zijn gekomen.
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Er bestaat geen rechtsbeginsel van tegenspraak of gelijkheid der
wapens, dat te onderscheiden zouden zijn van het algemeen beginsel
van het recht van verdediging.
De rechter kan het openbaar ministerie geen bevelen geven.
In zoverre faalt het middel naar recht.
Het algemeen opzet van de Jeugdbeschermingswet en het doel van
de onderzoeken die in dat kader zijn bevolen en die betrekking hebben
op de persoonlijkheid van de betrokken minderjarige en het milieu
waarin hij is grootgebracht, sluiten uit dat die stukken in het kader
van een strafvervolging worden aangevoerd, zelfs als een beklaagde de
overlegging ervan zou vragen.
Het feit dat een procespartij zich baseert op stukken waarvan de
tegenpartij geen inzage heeft en waarover hij dus niet naar behoren
tegenspraak kan voeren, doet afbreuk aan het recht van verdediging.
Dat is te dezen evenwel niet het geval. Het arrest vermeldt immers dat
de verweerster die deze stukken heeft ingezien ze niet voor het hof van
beroep heeft aangevoerd.
Aangezien geen enkel gegeven dat de appelrechters tot hun overtuiging heeft gebracht, aan de tegenspraak van de partijen werd
onttrokken, blijkt niet dat de zaak tegen de eiser om die reden het
recht van verdediging zou hebben miskend.
De rechter oordeelt in feite over de noodzaak en de raadzaamheid om
het verhoor van een getuige te bevelen. Artikel 6.3, b, EVRM doet geen
afbreuk aan die regel.
Het hof van beroep heeft geweigerd de voormelde verhoren te bevelen,
door te oordelen dat de aangezochte verantwoordelijken onvermijdelijk
de stukken en onderzoeken van de jeugdrechtbank zouden aanvoeren,
met miskenning van het bij de Jeugdbeschermingswet beschermde
belang van de minderjarigen, dat voorrang krijgt op het recht van
verdediging. Het arrest oordeelt voorts dat, gelet op de in het dossier
opgenomen en de tijdens het onderzoek op de rechtszitting vergaarde
gegevens, de mate waarin de zaak bij het hof aanhangig is gemaakt en
het feit dat de beklaagde niet behoorde tot de familiekring waarmee de
professionele hulpverleners werkten, geen enkel ander verhoor nuttig
leek om de waarheid aan het licht te brengen.
De appelrechters hebben aldus de redenen opgegeven waarom ze, gelet
op de gegevens die hun ter kennis zijn gebracht en waardoor volgens
hen in de huidige stand van de zaak uitspraak kon worden gedaan,
beslist hebben de gevraagde getuigenverhoren niet te bevelen.
Die beslissing miskent het recht van verdediging niet.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
De eiser vraagt het Hof om het Grondwettelijk Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen : “Schenden de artikelen 50 en 55 van de wet van
8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming de Grondwet en miskennen
ze het gelijkheidsbeginsel niet, in zoverre ze ouders die strafrechtelijk worden vervolgd wegens daden van geweld op hun kinderen inzage
verlenen van het jeugdbeschermingsdossier van die kinderen, terwijl
alle andere bij die feiten van geweld betrokken personen daarvan geen
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inzage krijgen en zich voor de overlegging ervan moeten gedragen
naar de onaantastbare beoordeling van het parket of van de burgerlijke partij, die geen rechterlijke instanties zijn, maar die belast zijn
met het toezicht op de juiste toepassing van de algemene rechtsbeginselen en van de wettelijke bepalingen ?”.
De stukken van het jeugdbeschermingsdossier betreffende de persoon
lijkheid van de minderjarige en het milieu waarin hij is grootgebracht, kunnen door niemand in het kader van een strafvervolging
worden aangevoerd, zelfs als een beklaagde de overlegging ervan
vraagt, tot staving van zijn verweer. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de eiser is vervolgd en berecht op grond van
gegevens uit het jeugdbeschermingsdossier die hem niet ter kennis
waren gebracht.
Aangezien het door de eiser aangevoerde verschil in behandeling
geen gevolgen heeft voor de berechting van de zaak, is er geen reden
om de voorgestelde prejudiciële vraag te stellen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
21 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Duquesne (bij de
balie te Marche-en-Famenne) en mevr. Ganeeva (bij de balie te Brussel).

N° 367
2o

— 21 mei 2014
(P.14.0560.F)

kamer

1o STRAF. — VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF. — Wanbedrijf. —
Wettelijke herhaling. — M aximum.
2 o CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — Strafzaken. — Strafvordering. — Beklaagde en verdachte. — Vervangende gevangenisstraf. —
Onwettigheid. — Gevolg.
3o VERWIJZING NA CASSATIE. — STRAFZAKEN. — Strafvordering. —
Beklaagde en inverdenkinggestelde. — Vervangende gevangenisstraf. —
Onwettigheid. — Gevolg.

1o en 2o Bij gebreke van betaling kan de correctionele geldboete worden
vervangen door een gevangenisstraf waarvan de duur door de rechter
wordt bepaald zonder dat zij de duur van drie maanden mag te boven
gaan ; wanneer de veroordeling wordt uitgesproken in staat van wettelijke herhaling kan het maximum van de vervangende straf evenwel,
behoudens een bijzondere wettelijke bepaling, evenals de hoofdstraf
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worden verdubbeld  (1). (Artt. 40, eerste lid, en 56, tweede lid, Strafwetboek)
2o en 3o Wanneer de rechter een vervangende gevangenisstraf heeft uitgesproken die het wettelijk maximum te boven gaat en, voor het overige, de
veroordelende beslissing overeenkomstig de wet is gewezen, wordt alleen
de vervangende gevangenisstraf vernietigd, zonder verwijzing, in zoverre
ze het wettelijk maximum overschrijdt  (2).

(B.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 11 maart 2014.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Ambtshalve middel : schending van artikel 40, eerste lid, Strafwetboek
Uit die bepaling volgt dat de correctionele geldboete, bij gebreke van
betaling, kan worden vervangen door een gevangenisstraf waarvan de
duur door de rechter wordt bepaald, zonder dat zij de duur van drie
maanden te boven mag gaan. Wanneer de veroordeling wordt uitgesproken in staat van wettelijke herhaling, kan de maximumduur van
de vervangende straf evenwel, behoudens een bijzondere wettelijke
bepaling, met toepassing van artikel 56, tweede lid, van hetzelfde
wetboek worden verdubbeld, zoals die van de hoofdstraf.
Met bevestiging van het beroepen vonnis veroordeelt het arrest de
eiser in staat van herhaling, wegens een collectief misdrijf, tot een
enkele hoofdgevangenisstraf van acht jaar en een bijkomende geldboete van 30.000 euro, vermeerderd met de opdeciemen, of tot een
vervangende gevangenisstraf van twaalf maanden.
De vervangende straf, die door de appelrechters op meer dan zes maanden
gevangenisstraf is vastgesteld, overschrijdt de wettelijke grenzen.
Aangezien, voor het overige, de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen, wordt de vervangende gevangenisstraf vernietigd zonder verwijzing, in zoverre ze meer dan zes
maanden bedraagt.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de eiser veroordeelt
tot een vervangende gevangenisstraf die zes maanden te boven gaat.
  (1) Zie Cass. 15 maart 1977, AC 1977, p. 765.
  (2) Zie Cass. 21 april 1999, AR P.98.1388.F, AC 1999, nr. 299 ; R. Declercq, Cassation en
matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, nr. 955.
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Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser tot vier vijfde van de kosten en laat het overige
gedeelte ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
21 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal.

N° 368
1o

— 22 mei 2014
(F.12.0013.N)

kamer

DOUANE EN ACCIJNZEN. — Accijnzen. — I nbreuken. — Bevoegde lidstaat.
— Plaats waar de overtreding werd begaan. — Taak van de administratie.

Artikel 25, § 3, van de wet van 10 juni 1997, dat bepaalt dat in het beoogde
geval de overtreding of onregelmatigheid wordt geacht te zijn begaan
in de lidstaat van vertrek, houdt voor de belastingadministratie niet de
plicht in om na te gaan waar de overtreding of de onregelmatigheid werd
begaan. (Art. 25, § 3, Accijnswet 1997)
t.

(Bulmac Douaneagentschap n.v.
Belgische Staat, minister van Financiën)
A rrest.

I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 7 juni 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 januari 2014 een schriftelijk conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
vijf middelen aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste middel
1. In zoverre het middel aanvoert dat nergens in het arrest blijkt dat
de appelrechter de juiste versie van artikel 25 van de Wet van 10 juni
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1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop (hierna :
Wet van 10 juni 1997) heeft in overweging genomen en dat zij integendeel de verkeerde versie heeft geciteerd, zonder daarbij aan te geven
waarom de appelrechter de in het middel bedoelde versie had moeten
toepassen en hoe de appelrechter de toepasselijke versie van die bepaling heeft geschonden, is het wegens gebrek aan nauwkeurigheid niet
ontvankelijk.
2. De overige grieven in het middel zijn volledig afgeleid uit de
vergeefs aangevoerde schending van artikel 25 Wet van 10 juni 1997 en
zijn mitsdien niet ontvankelijk.
Tweede middel
3. De rechter oordeelt in feite of een getuigenbewijs, wanneer de wet
die vorm van bewijsvoering niet verbiedt, dienstig kan worden geleverd, mits hij het principieel recht om zodanig bewijs te leveren niet
miskent.
4. De appelrechter oordeelt dat “niet te verwachten (is) dat het horen
van de vermelde getuigen die bij de fraude op de een of andere wijze
betrokken werden meer nuttige gegevens aan het licht zullen brengen
dan het strafonderzoek, waarbij moet worden opgemerkt dat de kansen
dat de betrouwbaarheid van bepaalde getuigen erop vooruit zou gegaan
zijn sedert hun verhoor in het strafonderzoek zeer onwaarschijnlijk is”.
5. Door op die gronden, waarmee de appelrechter aangeeft dat de
onbetrouwbaarheid van de getuigen reeds blijkt uit hun tijdens het
strafonderzoek afgelegde verklaringen, het verzoek van de eiseres tot
het horen van deze getuigen af te wijzen, miskent de appelrechter het
principieel recht van de eiseres om het bewijs te leveren door getuigen
niet.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
6. Voor het overige preciseert het middel niet hoe de appelrechter
door te oordelen dat het gevraagde getuigenverhoor dient te worden
afgewezen artikel 6 en artikel 6.1 EVRM en artikel 14 IVBPR heeft
geschonden. Het middel verduidelijkt evenmin waarom de appelrechter
artikel 149 Grondwet schendt.
Het middel is in zoverre bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
Derde middel
7. Door te oordelen dat er geen enkele aanwijzing bestaat dat bepaalde
feiten zouden plaatsgegrepen hebben in Calais, zoals de eiseres
aanvoert, terwijl op de loutere veronderstellingen van de eiseres niet
kan bevolen worden stukken over te leggen waarvan het bestaan niet
voldoende vaststaat, heeft de appelrechter niet impliciet aanvaard dat
er aanwijzingen van het bestaan van deze stukken zijn.
In zoverre het middel van het tegendeel uitgaat, berust het op een
verkeerde lezing van het arrest en mist het mitsdien feitelijke grondslag.
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8. Krachtens artikel 871 Gerechtelijk Wetboek kan de rechter aan
iedere gedingvoerende partij bevelen het bewijsmateriaal dat hij bezit
over te leggen. Artikel 877 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat wanneer
er gewichtige, bepaalde en overeenstemmende vermoedens bestaan dat
een partij of een derde een stuk onder zich heeft dat het bewijs inhoudt
van een ter zake dienend feit, de rechter kan bevelen dat het stuk of
een eensluidend afschrift ervan bij het dossier wordt gevoegd. Deze
bepalingen verlenen de rechter de mogelijkheid om de overlegging van
de stukken te bevelen, maar leggen hem daartoe geen verplichting op.
In zoverre het middel van het tegendeel uitgaat, faalt het naar recht.
9. In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 6 EVRM,
artikel 14 IVBPR, artikel 149 Grondwet en artikel 878 Gerechtelijk
Wetboek specificeert het niet hoe en waardoor het arrest deze bepalingen
schendt en is het wegens gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
Vierde middel
10. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet
dat de eiseres voor de appelrechter heeft aangevoerd dat diende te
worden nagegaan of de overeenkomst die aan de basis van de zekerheidsstelling lag, rechtsgeldig was.
Het middel is nieuw en mitsdien niet ontvankelijk.
Vijfde middel
11. Het middel preciseert niet hoe en waardoor de appelrechter
artikel 170 Grondwet en artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM
schendt. Het middel is in zoverre bij gebrek aan nauwkeurigheid niet
ontvankelijk.
12. Artikel 25, § 3, Wet van 10 juni 1997, te dezen van toepassing,
bepaalt : “Wanneer de accijnsproducten niet op de plaats van bestemming aankomen en niet kan worden vastgesteld waar de overtreding of
de onregelmatigheid is begaan, wordt deze overtreding of onregelmatigheid geacht te zijn begaan in de lidstaat van vertrek”.
Deze bepaling houdt voor de belastingadministratie niet de plicht in
om na te gaan waar de overtreding of de onregelmatigheid werd begaan.
In zoverre het middel van het tegendeel uitgaat, faalt het naar recht.
13. De aangevoerde miskenning van het algemeen rechtsbeginsel is
volledig afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van artikel 25
Wet van 10 juni 1997 en mitsdien niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
22 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en de heer De Bruyn.
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N° 369
1o

— 22 mei 2014
(F.12.0059.N)

kamer

1o INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — A anslag en
inkohiering. — Foutief gevestigde aanslag. — Nieuwe aanslag. — Voorwaarden inzake vestiging.
2 o INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — A anslag en
inkohiering. — Nietig verklaarde aanslag. — Vervangende aanslag. —
Toepasselijke aanslagtermijnen.
3o INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — A anslag termijnen. — Nietig verklaarde aanslag. — Vervangende aanslag.

1o Noch de Grondwet, noch het WIB92 bevat een bepaling die de administratie verbiedt om gedurende de gewone termijn van aanslag of gedurende de aanslagtermijn van artikel 354 WIB92 een nieuwe aanslag te
vestigen die in de plaats komt van de oorspronkelijk foutief gevestigde
aanslag, hoewel deze nog niet voorafgaandelijk werd vernietigd ; ook een
algemeen rechtsbeginsel dat dit verbod zou inhouden, bestaat niet  (1).
(Artt. 354 en 359 WIB92)
2o en 3o Het recht voor de administratie om, na de vernietiging van de
aanslag, een vervangende aanslag te vestigen op grond van dezelfde
belastingelementen of een gedeelte ervan, bij toepassing van artikel 355
WIB92, doet geen afbreuk aan de overige wettelijke aanslagtermijnen ;
hieruit volgt dat bij laattijdige aangifte de administratie een nieuwe
aanslag kan vestigen door gebruik te maken van artikel 354, eerste lid,
WIB92 zolang de in die wetsbepaling bedoelde termijn niet verstreken
is  (2). (Artt. 354, eerste lid, en 355 WIB92)
t.

(Labo Waasland b.v.b.a.
Belgsiche Staat, minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Onderhavige betwisting betreft de lastens eiseres gevestigde aanslagen
in de vennootschapsbelasting over de aanslagjaren 1994 en 1995.
2. Het eerste middel betreft de aanslag in de vennootschapsbelasting
over het aanslagjaar 1994.
.........................................................
7. Eiseres voert in het derde onderdeel aan dat het bestreden arrest
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, het non bis in idem
-beginsel in fiscale zaken, alsook het legaliteitsbeginsel (artikel 170
Gw.) heeft miskend “door te beslissen, na te hebben vastgesteld dat
er een nieuwe aanslag ingekohierd was vooraleer de eerdere uitvoerbaar verklaarde aanslag vernietigd was, dat er geen sprake is van een
schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, noch
  (1) Zie concl. OM.
  (2) Id.
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van het non bis in idem beginsel in fiscale zaken, op grond dat de administratie bij het vestigen van de tweede aanslag niet diende te wachten
tot de oorspronkelijk gevestigde aanslag werd nietig verklaard”.
8. Ook dit onderdeel is niet ontvankelijk in zoverre het de schending
inroept van het non bis in idem — beginsel in fiscale zaken  (1).
9. Anders dan het derde onderdeel aanvoert, bevat het WIB92 geen
enkele bepaling die, in geval de oorspronkelijk gevestigde aanslag
onregelmatig werd gevestigd, het verbod inhoudt voor de administratie om tijdens de wettelijke aanslagtermijnen een nieuwe aanslag
te vestigen op dezelfde belastbare elementen vooraleer de oorspronkelijk gevestigde aanslag wordt vernietigd  (2).
Zoals het bestreden arrest terecht vaststelt, dient de vernietiging
van de oorspronkelijke aanslag enkel te worden afgewacht indien
de administratie een nieuwe aanslag wenst te vestigen op grond van
artikel 355 WIB92. De vernietiging van de oorspronkelijke aanslag
betreft immers een essentiële toepassingsvoorwaarde voor het vestigen
van een nieuwe aanslag op grond van artikel 355 WIB92.
Voor de overige (bijzondere) aanslagtermijnen geldt de vernietiging
van de oorspronkelijke aanslag daarentegen niet als toepassingsvoorwaarde.
Gedurende de gewone termijn van aanslag en, in geval de belastingplichtige zijn aangifte niet heeft ingediend, gedurende de aanslagtermijn van artikel 354, eerste lid, WIB92, mag de administratie steeds
een nieuwe aanslag vestigen ter vervanging van de oorspronkelijk
verkeerd gevestigde aanslag, zonder dat deze laatste dient te worden
vernietigd  (3).
10. Er is juridisch sprake van dubbele belasting, wanneer in hoofde
van dezelfde belastingplichtige op dezelfde inkomsten meerdere
aanslagen gevestigd zijn, waarvan de ene de andere uitsluit  (4).
In dat geval beschikt de belastingplichtige, overeenkomstig de
procedure van artikel 376 WIB92, over de mogelijkheid om de directeur
der belastingen, of de door hem gedelegeerde ambtenaar, te verzoeken
ambtshalve ontheffing te verlenen van de overbelastingen die voortvloeien uit “dubbele belasting”.
Ook de rechter kan ontheffing verlenen, in welk geval hij moet vaststellen welke aanslag onwettig is gevestigd, vooraleer ontheffing
ervan te verlenen  (5).
11. Van een dubbele belasting kan er daarentegen geen sprake zijn
in de gevallen waarin de oorspronkelijke aanslag onregelmatig werd
gevestigd en nadien wordt vernietigd, en de nieuwe aanslag tot doel
heeft de onregelmatige taxatie te vervangen  (6).
  (1) Cf. supra, sub nr. 5.
  (2) Cass. 1 maart 1955, AC 1955, 557 ; Cass. 2 juli 1957, Pas. 1957, I, 1314 ; Cass.
22 september 1983, RW, 1983-84, 2753.
  (3) Cass. 1 maart 1955, AC 1955, 557 ; Cass. 2 juli 1957, AC 1957, 936.
  (4) Cass. 26 januari 2001, AC 2001, nr. 51 ; Cass. 14 januari 1999, AC 1999, nr. 25.
  (5) Cass. 26 januari 2001, AC 2001, nr. 51 ; Cass. 14 januari 1999, AC 1999, nr. 25.
  (6) Cass. 1 maart 1955, AC 1955, 557 ; Cass. 2 juli 1957, AC 1957, 936.
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In onderhavige zaak was er bijgevolg geen sprake van een dubbele
belasting, gelet op de vernietiging van de oorspronkelijke aanslag bij
directoriale beslissing van 14 januari 1997.
Het derde onderdeel, dat uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting,
faalt naar recht.
12. Het tweede middel betreft de aanslag in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 1995.
Eiseres voert onder dit middel aan dat de appelrechters de artikelen 351, 354, eerste lid, en 355 WIB92 hebben geschonden door te
oordelen dat de tweede aanslag rechtsgeldig werd gevestigd met toepassing van artikel 354, eerste lid, WIB92 nu er geen enkele wettelijke
bepaling is die de administratie verbiedt om toepassing te maken van
de aanslagtermijn van artikel 354, eerste lid, WIB92, zolang deze nog
niet is verstreken, zodat de nieuwe aanslag niet moet voldaan aan de
vereisten van artikel 355 WIB92, ook al was de oorspronkelijke aanslag
vernietigd met een directoriale beslissing.
Het middel gaat er daarbij van uit dat in de gevallen waarin een
oorspronkelijke aanslag werd vernietigd met een directoriale beslissing, de administratie enkel met toepassing van de bijzondere aanslagtermijn van artikel 355 WIB92 een nieuwe aanslag kan vestigen voor
het betreffende aanslagjaar, zelfs wanneer de gewone termijn voor het
vestigen van de aanslag nog niet is verstreken.
13. De vestiging van een nieuwe aanslag bij toepassing van artikel 355
WIB92, ter vervanging van een niet wegens verjaring nietig verklaarde
aanslag, maakt een verplichting uit in hoofde van de administratie
zodra de daartoe gestelde voorwaarden zijn vervuld, aangezien het
de administratie niet vrijstaat af te zien van de invordering van de
verschuldigde belastingen  (1).
De verplichting om na de vernietiging van een aanslag een nieuwe
aanslag te vestigen, volgt niet uit de toepassing van artikel 355 WIB92,
maar is het gevolg van het openbare orde karakter van de fiscale
wet en van het feit dat de belasting krachtens de wet verschuldigd is
(artikel 170 Gw.).
14. Zoals verweerder stelt in de memorie van antwoord, is de administratie na de vernietiging van de oorspronkelijke aanslag niet verplicht
om toepassing te maken van de bijzondere aanslagtermijn bepaald in
artikel 355 WIB92, in de gevallen waarin de gewone aanslagtermijn of
de buitengewone aanslagtermijnen, waaronder deze van artikel 354,
eerste lid, WIB92, nog niet zijn verstreken  (2).
Zoals het bestreden arrest vaststelt, bestaat er geen enkele wettelijke bepaling die de administratie verbiedt om toepassing te maken
van de aanslagtermijn van artikel 354, eerste lid, WIB92, zolang deze
nog niet is verstreken  (3).

  (1) Cass. 16 mei 2003, AC 2003, nr. 304, met concl. OM.
  (2) Cass. 10 juni 2010, AC 2010, nr. 415, met concl. OM, i.v.m. de uitzonderlijke
aanslagtermijn van artikel 358 WIB92.
  (3) Bestreden arrest, p. 10, laatste alinea.
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De toepassing van de aanslagtermijn van artikel 354, eerste lid,
WIB92, maakt het overigens mogelijk om nieuwe belastbare bestanddelen op te nemen in de nieuwe aanslag.
De beperkingen van artikel 355 WIB92, dat vereist dat de nieuwe
aanslag op grond van dezelfde belastingelementen of een gedeelte
ervan gevestigd wordt, gelden in dat geval niet.
Ook het tweede middel gaat uit van een verkeerde rechtsopvatting,
en faalt bijgevolg faalt naar recht.
Besluit : Verwerping.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 28 juni 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 januari 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste middel
.........................................................
Derde onderdeel
4. Anders dan het onderdeel aanvoert, bevat noch de Grondwet noch
het WIB92 een bepaling die de administratie verbiedt om gedurende
de gewone termijn van aanslag of gedurende de aanslagtermijn van
artikel 354 WIB92 een nieuwe aanslag te vestigen die in de plaats komt
van de oorspronkelijk foutief gevestigde aanslag, hoewel deze nog niet
voorafgaandelijk werd vernietigd.
5. Ook een algemeen rechtsbeginsel dat dit verbod zou inhouden,
bestaat niet.
Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Tweede middel
6. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 354, eerste lid, WIB92
mag de belasting of de aanvullende belasting, bij niet-aangifte, bij
laattijdige overlegging van aangifte, of wanneer de verschuldigde
belasting hoger is dan de belasting met betrekking tot de belaste
inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde
rubrieken van een aangifteformulier, dat voldoet aan de vorm- en
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termijnvereisten, gesteld hetzij bij de artikelen 307 tot 311, hetzij
ter uitvoering van artikel 312 genomen bepalingen, in afwijking van
artikel 359, worden gevestigd gedurende drie jaar vanaf 1 januari van
het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd.
7. Krachtens artikel 355 WIB92 kan de administratie, wanneer een
aanslag nietig verklaard is omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de prescriptie, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag
gestelde termijn reeds verlopen is, ten name van dezelfde belastingplichtige, op grond van dezelfde belastingelementen of een gedeelte
ervan, een nieuwe aanslag vestigen, zulks hetzij binnen drie maanden
van de datum waarop de beslissing van de directeur der belastingen
of van de door hem gedelegeerde ambtenaar niet meer vatbaar is voor
een voorziening als bedoeld bij de artikelen 377 tot 385, hetzij binnen
zes maanden van de datum waarop de rechterlijke beslissing niet
meer vatbaar is voor de voorzieningen als bedoeld bij de artikelen 387
tot 391.
Deze bepaling laat de administratie toe om bij vernietiging van
de aanslag wegens schending van de wet, met uitzondering van de
hypothese van een ingetreden verjaring, een vervangende aanslag
te vestigen op grond van dezelfde belastingelementen of een gedeelte
ervan.
8. Het recht voor de administratie om, na de vernietiging van de
aanslag, een vervangende aanslag te vestigen bij toepassing van
artikel 355 WIB92 doet geen afbreuk aan de overige wettelijke aanslagtermijnen. Hieruit volgt dat bij laattijdige aangifte de administratie
een nieuwe aanslag kan vestigen door gebruik te maken van artikel 354,
eerste lid, WIB92 zolang de in die wetsbepaling bedoelde termijn niet
verstreken is.
9. Het middel dat ervan uitgaat dat de administratie, na vernietiging van de oorspronkelijke aanslag door de directeur der belastingen,
enkel kan overgaan tot het vestigen van een vervangende aanslag op
grond van artikel 355 WIB92 en geen nieuwe aanslag kan vestigen op
grond van artikel 354, eerste lid, WIB92, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
22 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de heer De Bruyn.
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N° 370
1o

— 22 mei 2014
(F.12.0091.N)

kamer

INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — A llerlei. —
Onderzoeksbevoegdheden van de administratie. — Beperkingen. — Fiscaal
bankgeheim. — Leasingsmaatschappijen. — Draagwijdte.

Het bankgeheim is van toepassing wanneer bij een leasingmaatschappij
inlichtingen worden ingezameld met het oog op het belasten van de
leasingnemer, de cliënt van de leasingmaatschappij, ook wanneer deze
inlichtingen verband houden met de verkoop aan een derde van het
geleasde goed  (1). (Art. 318, eerste lid, WIB92)
t.

(Belgische Staat, minister van Financiën
Roger Tiest & Co Bedrijfsrevisoren b.v.b.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Onderhavige betwisting betreft de lastens verweerster voor het
aanslagjaar 1997 gevestigde supplementaire aanslag in de vennootschapsbelasting op een abnormaal en goedgunstig voordeel van
11.340,03 EUR, dat zij verschafte aan mevrouw V. doordat die een BMW
520i, voertuig dat door verweerster in cassatie werd geleasd, van de
leasingmaatschappij kon kopen tegen optieprijs.
Verweerster in cassatie leasde dat voertuig sinds 1992 bij de n.v.
Fidisco en liet kort voor de vervaldag van 7 juni 1996 weten de optie
niet te zullen lichten. Het voertuig werd op 17 september 1996 door de
leasingmaatschappij verkocht aan een werkneemster bij een N.V. die
diensten levert aan verweerster in cassatie, nl. I. V., voor een bedrag
van 1.054,64 EUR.
De appelrechters oordelen dat “vermits de fiscale administratie
inlichtingen heeft opgevraagd bij de n.v. Fidisco, die als een financiële
instelling in de zin van artikel 318 WIB 92 kan worden beschouwd, met
het oog op het belasten van haar cliënt, de BVBA Tiest, op een door
haar verstrekt abnormaal of goedgunstig voordeel, werd het bankgeheim geschonden en is de aanslag die op de aldus bekomen informatie
is gebaseerd nietig” (bestreden arrest, p. 7).
2. In het enig middel tot cassatie verwijt eiser de appelrechters door
in die zin te oordelen artikel 318, § 1, WIB92 te hebben geschonden nu
deze uitzonderingsbepaling niet toepasselijk is omdat de fiscale administratie in casu geen inlichtingen betreffende financiële verrichtingen in de zin van dit artikel heeft opgevraagd, doch slechts inlichtingen betreffende de verkoop van een voertuig aan een derde-koper,
niet zijnde de leasingnemer.
De wijze van belasten achteraf, naargelang de band met de beroepswerkzaamheid tussen de derde-koper van het voertuig en de leasingmaatschappij, als voordeel van alle aard bij de koper zelf, of als abnor  (1) Zie concl. OM.
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maal goedgunstig voordeel bij de leasingnemer, kan het bankgeheim
vervat in artikel 318 WIB92 volgens eiser niet van toepassing maken.
3. Artikel 318, eerste lid, van het WIB92 luidt voor het aanslagjaar
1997 als volgt :
“In afwijking van de bepalingen van artikel 317 en onverminderd de
toepassing van de artikelen 315, 315bis en 316, is de administratie niet
gemachtigd in de rekeningen, boeken en documenten van de bank-,
wissel-, krediet- en spaarinstellingen inlichtingen in te zamelen met
het oog op het belasten van hun cliënten”.
4. Aangaande de toepassing van deze uitzonderingsbepaling oordeelde
Uw Hof in een arrest van 15 oktober 2009  (1) het volgende :
“(In artikel 318, eerste lid, WIB92) worden de financiële instellingen
in het algemeen bedoeld en niet alleen de instellingen waarvan de
werkzaamheden bestaan in het in ontvangst nemen van gelddeposito’s
of het verlenen van krediet voor eigen rekening.
Financiële instellingen omvatten, naar algemeen spraakgebruik,
ook de ondernemingen die een werkzaamheid van financiële leasing
uitoefenen.
Het bankgeheim bepaald in artikel 318, eerste lid, WIB92, geldt niet
ten aanzien van de verkoop door een leasingmaatschappij van een
voertuig dat voordien het voorwerp heeft uitgemaakt van een leasingovereenkomst, aan een andere persoon dan de leasingnemer, ook niet
ingeval de aankoopoptie door de leasingnemer, met instemming van de
leasinggever aan deze persoon werd overgedragen.
De derde die de aankoopoptie overneemt, wordt geen leasingnemer
en geniet niet van enige financiering vanwege de leasingmaatschappij.
Hij kan dan ook niet als cliënt van een financiële instelling worden
aangemerkt als bedoeld in artikel 318 WIB92”.
In een arrest van 8 april 2011 oordeelde Uw Hof vanuit dezelfde optiek
als volgt :
“Indien na afloop van de leasingovereenkomst de leasingnemer
het betrokken goed niet overneemt, blijft dit goed in het actief van
de leasinggever. Wanneer de leasinggever het geleasde goed nadien
verkoop aan een derde persoon dan de leasingnemer, is deze verrichting vreemd aan de leasingovereenkomst.
De derde die de aankoopoptie van de leasingnemer overneemt, wordt
geen leasingnemer en geniet niet van enige financiering vanwege de
leasingmaatschappij. Hij is dan ook geen cliënt van een financiële
instelling zoals bedoeld in artikel 318 WIB92”  (2).
5. Uw Hof kan deze rechtspraak in onderhavige zaak nogmaals bevestigen en verder verfijnen.
Het arrest van Uw Hof van 15 oktober 2009 had betrekking op het
belasten van de derde-koper van het voertuig op het voordeel van alle
aard dat hij zou verkregen hebben door de leasingwagen aan optieprijs
aan te kopen in plaats van aan de marktwaarde.
  (1) AR F.08.0070.N, AC 2009, nr. 587.
  (2) Cass. 8 april 2011, AR F.10.0026.N-F.10.0028.N, AC 2011, nr. 256.
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In deze zaak werd de betwiste aanslag gevestigd op naam van de
leasingnemer zelf, de BVBA Roger Tiest & Co Bedrijfsrevisoren, en dus
een cliënt van de leasingmaatschappij n.v. Fidisco.
De vraag stelt zich dan ook of de fiscale administratie gerechtigd
is bij de leasingmaatschappijen inlichtingen in te winnen over de
leasingnemer en over de professionele band tussen de derde-koper en
de leasingnemer met het oog op het belasten van de leasingnemer zelf.
6. In mijn conclusie bij het arrest van Uw Hof van 15 oktober 2009  (1)
kreeg ik reeds de gelegenheid hierover standpunt in te nemen :
“(…) Tenslotte stelt zich nog de vraag of de administratie gerechtigd is bij de leasingmaatschappijen inlichtingen in te winnen over de
leasingnemer en over de professionele band tussen de derde-koper en
de leasingnemer. Indien de administratie daarnaar informeert bij de
leasingmaatschappij, wint ze noodzakelijkerwijze inlichtingen in over
een leasingklant, namelijk de leasingnemer.
Dat de administratie zich bij de leasingmaatschappijen niet enkel
bevraagd naar de verkoop van de gewezen leasingwagens, lijkt voor
de hand te liggen. De facto zullen louter inlichtingen over de verkoop
van voormalige leasingwagens aan derden niet volstaan om tot belastingheffing te kunnen overgaan. De aankoop van een wagen aan een
gunstige prijs, leidt in de regel niet tot belastingheffing. Een voordeel
van alle aard kan slechts worden belast indien wordt aangetoond dat
de aankoop aan een gunstige prijs een voordeel is dat verband houdt
met de beroepsuitoefening.
Om het voordeel te kunnen belasten, zal de administratie inzonderheid dienen aan te tonen dat de bestuurder dit voordeel omwille van
zijn bestuurderschap geniet ingevolge de overdracht van de aankoopoptie. Als zou blijken dat de bestuurder de mogelijkheid om het voertuig voordelig te verwerven niet heeft overgenomen van de vennootschap-leasingnemer, maar gewoon een goede zaak heeft gedaan, is er
immers geen sprake meer van een voordeel van alle aard.
Een dergelijke bevraging van de leasingmaatschappijen lijkt mij
niet in strijd met het fiscaal bankgeheim op voorwaarde dat de inlichtingen enkel worden opgevraagd met het oog op het belasten van de
derden die de voormalige leasingwagens tegen een symbolische prijs
overkopen.
De tekst van artikel 318 WIB92 is op dit punt immers duidelijk : het
is de administratie slechts verboden om in de rekeningen, boeken en
documenten van de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen inlichtingen in te zamelen met het oog op het belasten van hun cliënten”.
7. Het bestreden arrest heeft in deze zaak dan ook terecht volgend
onderscheid gemaakt :
“Een bevraging van de leasingmaatschappij in verband met de
verkoop van de leasingwagen op het einde van de leasingtermijn alleen
dan buiten toepassing (kan) vallen van het bangeheim van artikel 318
WIB92, wanneer die bevraging gebeurt met het oog op het belasten van
  (1) AR F.08.0070.N, AC 2009, nr. 587.
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een derde, die geen contractspartij was bij de leasingovereenkomst.
Voor zover, zoals in onderhavig geval, bij de leasingmaatschappij
inlichtingen ingewonnen worden met het oog op het belasten van haar
cliënten, zoals de BVBA Tiest, is het bankgeheim wel van toepassing”
(bestreden arrest, p. 7 ; onderlijning toegevoegd).
De appelrechters hebben op die grond wettig geoordeeld dat “vermits
de fiscale administratie inlichtingen heeft opgevraagd bij de N.V.
Fidisco, die als een financiële instelling in de zin van artikel 318 WIB
92 kan worden beschouwd, met het oog op het belasten van haar cliënt,
de BVBA Tiest, op een door haar verstrekt abnormaal of goedgunstig
voordeel, werd het bankgeheim geschonden en is de aanslag die op de
aldus bekomen informatie is gebaseerd nietig” (bestreden arrest, p. 7).
Artikel 318 WIB92 stelt in zeer duidelijke bewoordingen dat de administratie niet gemachtigd is om in de rekeningen, boeken en documenten van kredietinstellingen, waaronder de leasingmaatschappijen
ressorteren, inlichtingen in te zamelen “met het oog op het belasten
van hun cliënten”.
Het middel, dat uitgaat van de onjuiste rechtsopvatting dat de
wijze van belasten, als voordeel van alle aard bij de koper zelf, of als
abnormaal goedgunstig voordeel bij de leasingnemer, het bankgeheim
vervat in artikel 318 WIB92 niet toepasselijk kan maken, faalt m.i.
naar recht.
Besluit : Verwerping.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 5 april 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 januari 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
1. Artikel 318, eerste lid, WIB92, in de hier toepasselijke versie,
bepaalt in afwijking van de bepalingen van artikel 317, en onverminderd de toepassing van de artikelen 315, 315bis en 316 van hetzelfde
wetboek, dat de administratie niet gemachtigd is om in de rekeningen,
boeken en documenten van de bank- wissel-, krediet- en spaarinstellingen inlichtingen in te zamelen met het oog op het belasten van hun
cliënten.
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2. Hiermee worden de financiële instellingen in het algemeen bedoeld
en niet alleen de instellingen waarvan de werkzaamheden bestaan in
het in ontvangst nemen van deposito’s of het verlenen van krediet voor
eigen rekening.
Financiële instellingen omvatten, ook naar algemeen spraakgebruik, tevens de ondernemingen die een werkzaamheid van financiële
leasing uitoefenen.
3. Het bankgeheim is derhalve van toepassing wanneer bij een leasingmaatschappij inlichtingen worden ingezameld met het oog op het
belasten van de leasingnemer, de cliënt van de leasingmaatschappij,
ook wanneer deze inlichtingen verband houden met de verkoop aan een
derde van het geleasde goed.
4. De appelrechters die vaststellen dat de inlichtingen bij de leasingmaatschappij werden opgevraagd met het oog op de belasting van de
leasingnemer, de verweerder, en die oordelen dat “een bevraging van de
leasingmaatschappij in verband met de verkoop van de leasingwagen
op het einde van de leasingtermijn alleen dan buiten het toepassingsgebied van het bankgeheim (…) [kan] vallen, wanneer die bevraging
gebeurt met het oog op het belasten van een derde, die geen contractspartij was bij de leasingmaatschappij” en dat “voor zover (…) bij de
leasingmaatschappij inlichtingen ingewonnen worden met het oog op
het belasten van haar cliënten (…), het bankgeheim wel van toepassing
[is]”, verantwoorden hun beslissing naar recht dat de aanslag die gebaseerd is op de aldus verkregen informatie nietig is.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
22 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Wauman (bij de balie te Antwerpen).

N° 371
1o

— 22 mei 2014
(F.12.0188.N)

kamer

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Dwangbevel. —
Nietigverklaring. — Taak van de rechter.

Nu de fiscale wet de openbare orde raakt, dient de rechter, ongeacht de
eventuele nietigheid waardoor de administratieve akte is aangetast, zelf
in feite en in rechte te beslissen over het bestaan van de belastingschuld
wanneer hij daartoe wordt uitgenodigd door de vorderingen die door de
partijen worden gesteld ; hieruit volgt dat wanneer de belastingplichtige niet alleen de nietigverklaring van het dwangbevel zoals bedoeld in
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artikel 85 Btw-wetboek vordert, maar ook de terugbetaling van de door
hem betaalde sommen, de rechter moet oordelen over het bestaan van de
btw-schuld en hij de terugbetaling niet kan bevelen zonder te hebben
nagegaan of de belasting al dan niet verschuldigd was  (1). (Art. 85 Btwwetboek ; artt. 569, eerste lid, 32 o, 1068, eerste lid, 1138, 3o, 1385decies en
1385undecies Gerechtelijk Wetboek)
t.

(Belgische Staat, minister van Financiën
Roger Tiest & Co Bedrijfsrevisoren b.v.b.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Verweerster is als kleinhandelaar in motorvoertuigen btw-plichtige. Naar aanleiding van een controle ondertekende verweerster
op 22 oktober 2003 een correctieopgave voor akkoord. Deze opgave
vermeldde dat verweerster 25.408,05 EUR verschuldigd was als btw,
4.880,00 EUR als boete, en intrest vanaf 21 januari 2002. De verschuldigde btw werd voor 10.925,86 EUR gecompenseerd met de aftrekbare
btw, zodat nog 14.482,19 EUR btw verschuldigd bleef.
Op 26 november 2004 werd lastens verweerster een dwangbevel uitgevaardigd dat gebaseerd was op voormelde correctieopgave. Krachtens
dit dwangbevel was verweerster 14.482,19 EUR verschuldigd als btw,
4.880,00 EUR als geldboete en 4.054,40 EUR als intresten berekend tot
20 december 2004.
Op 29 maart 2005 werd door de administratie aan verweerster een
inregelstelling medegedeeld. De te betalen btw werd vastgesteld op
15.409,44 EUR. Aangezien verweerster recht op aftrek had ten bedrage
van 5.266,80 EUR, bleef aan btw te betalen 10.142,64 EUR, alsook een
boete van 1.830,00 EUR, meer de intresten.
Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste
aanleg te Leuven op 3 mei 2005, diende verweerster bezwaar in tegen
het dwangbevel van 26 november 2004 waarvan het de nietigverklaring
vorderde. Verweerster vorderde tevens de terugbetaling van de ten
onrechte gedane betalingen.
De vordering van verweerster werd bij vonnis van 3 april 2009 als
ongegrond afgewezen.
Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het hof van beroep te
Brussel op 26 juni 2009, werd door verweerster hoger beroep aangetekend tegen voormeld vonnis.
Het bestreden arrest van 28 juni 2012 oordeelde dat het dwangbevel
van 26 november 2004 nietig was wegens gebrek aan motivering en
verklaarde de oorspronkelijke vordering van verweerster gegrond.
Door pas in de inregelstelling rekening te houden met de verjaring,
heeft de administratie volgens de appelrechter zijn standpunt wat de
grond van de zaak betreft gewijzigd, zodat de eerste correctieopgave,
die niet correct blijkt te zijn, geen motivering kan vormen voor het
litigieus dwangbevel.
.........................................................
  (1) Zie concl. OM.
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4. In het derde onderdeel verwijt eiser de appelrechter de terugbetaling te hebben bevolen van alle bedragen die wederrechtelijk op grond
van het nietig verklaard dwangbevel werden betaald, zonder zich uit
te spreken over het bestaan en het verschuldigd zijn van de belastingschuld die het voorwerp uitmaakte van dat dwangbevel  (1).
5. In het arrest Oxygène van 3 maart 2011 oordeelde Uw Hof dat aangezien de belasting de openbare orde raakt, de gerechtelijke rechtscolleges zelf in feite en naar recht uitspraak moeten doen binnen de perken
van het hen voorgelegde geschil omtrent een belastingschuld, ongeacht
de nietigheid van de beslissing van de administratie  (2).
Ook in die zaak hadden de appelrechters het dwangbevel nietig
verklaard wegens een vormgebrek en hadden zij de vordering van
de belastingplichtige tot terugbetaling van de inmiddels door hem
betaalde BTW ingewilligd, zonder ten gronde na te gaan of er nu al dan
niet een belastingschuld was.
6. Inzake btw vormt het dwangbevel een titel waarin de belastingschuld wordt geconcretiseerd bij niet spontane betaling van de
verschuldigde belasting, en geldt het dwangbevel tevens als uitvoerbare titel op grond waarvan de belastingschuld kan worden ingevorderd.
Inzake btw ontstaat de belastingschuld krachtens de wet of van
rechtswege door het stellen van de aan de btw onderworpen handelingen. Het dwangbevel doet de belastingschuld niet ontstaan.
Het dwangbevel bevat enkel de vaststelling van het bestaan en de
omvang van de belastingschuld en vormt als dusdanig de uitvoerbare
titel op basis waarvan de administratie tot invordering kan overgaan
in de gevallen waarin de belastingplichtige de btw-schuld vastgesteld
in een door de taxatieambtenaar opgesteld proces-verbaal, gedurende
de administratieve fase van het geschil blijft betwisten  (3).
De nietigverklaring van het dwangbevel wegens vormgebreken
impliceert dus niet dat de belastingschuld verdwijnt. Als de belasting
al betaald is, volgt uit het loutere feit dat het dwangbevel wordt nietig
verklaard, dan ook geenszins dat de belasting ipso facto moet terugbetaald worden.
In de gevallen waarin de belastingplichtige de nietigverklaring van
het dwangbevel vordert alsmede de terugbetaling van de door hem
betaalde btw, kan de rechter de vordering tot terugbetaling van de
belasting niet inwilligen zonder voorafgaandelijk te oordelen over de
vraag of de btw al dan niet verschuldigd is.
Doordat naast de nietigverklaring van het dwangbevel ook de terugbetaling van de betaalde sommen wordt gevorderd, is de rechter hoe
dan ook gevat met de vraag of de belasting al dan niet verschuldigd is.
  (1) Schending van de artikelen 85, § 1, Btw-wetboek, 8, 569, eerste lid, 32°, 1068,
eerste lid, 1138, 3°, 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek.
  (2) Cass. 3 maart 2011, AR F.08.0082.F, AC 2011, nr. 178, met gelijkl. concl. van adv.gen. A. Henkes ; cf. mijn conclusie bij Cass. 24 mei 2012, AR F.11.0054.N, arrest niet
gepubliceerd.
  (3) Cass. 9 maart 2006, AR C.04.0284.N en C.04.0313.N, AC 2006, nrs 140 en 141.
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In de gegeven omstandigheden wordt het beschikkingsbeginsel dan
ook geenszins miskend  (1).
Bovendien raakt de belastingwet de openbare orde en moet de
rechter, bij de beoordeling van de vordering tot terugbetaling, ambtshalve de fiscale wet toepassen en dus ambtshalve nagaan of de belasting verschuldigd was, ook al hebben de partijen het debat beperkt tot
de formele onregelmatigheden van het dwangbevel.
Ter vrijwaring van de rechten van de verdediging zal de rechter
dan het debat ten gronde over het al dan niet verschuldigd zijn van de
belasting, nog moeten laten voeren door de partijen.
Door het dwangbevel nietig te verklaren bij gebrek aan motivering
en vervolgens eiser zonder meer te veroordelen tot terugbetaling aan
verweerster van alle bedragen die zij op grond van het dwangbevel had
betaald, zonder na te gaan of de belasting waarvoor het dwangbevel
werd uitgevaardigd, al dan niet verschuldigd was, verantwoordt de
appelrechter zijn beslissing niet naar recht.
Het derde onderdeel komt mij dan ook gegrond voor.
Besluit : Vernietiging van het bestreden arrest in zoverre het de eiser
veroordeelt tot terugbetaling van alle bedragen die op grond van het
dwangbevel werden betaald of ingehouden, verhoogd met interesten.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 28 juni 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 januari 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
.........................................................
Derde onderdeel
4. De fiscale wet raakt de openbare orde. Bijgevolg dient de rechter,
ongeacht de eventuele nietigheid waardoor de administratieve akte is
aangetast, zelf in feite en in rechte te beslissen over het bestaan van de

  (1) M. Nihoul en R. Van M elsen, “Les effets de l’article 159 de la Constitution en
matière fiscale sur une contrainte visée sans délégation démontrée”, RGCF, 2012,
(185), 221.
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belastingschuld wanneer hij daartoe wordt uitgenodigd door de vorderingen die door de partijen worden gesteld.
Hieruit volgt dat wanneer de belastingplichtige niet alleen de nietigverklaring van het dwangbevel zoals bedoeld in artikel 85 Btw-wetboek
vordert, maar ook de terugbetaling van de door hem betaalde sommen,
de rechter moet oordelen over het bestaan van de btw-schuld en hij de
terugbetaling niet kan bevelen zonder te hebben nagegaan of de belasting al dan niet verschuldigd was.
5. De appelrechter oordeelt dat de eerste correctieopgave geen motivering kan vormen voor het dwangbevel van 26 november 2004 en
verklaart op die grond het dwangbevel nietig.
Door vervolgens de eiser te veroordelen tot terugbetaling aan de verweerster van alle bedragen die zij op grond van het dwangbevel had
betaald of ingehouden, vermeerderd met interest, zonder na te gaan of
de belasting waarvoor het dwangbevel werd uitgevaardigd al dan niet
verschuldigd was, verantwoordt de appelrechter zijn beslissing niet
naar recht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser heeft veroordeeld tot terugbetaling van alle bedragen die op grond van het dwangbevel werden betaald of ingehouden, verhoogd met interesten en in
zoverre het heeft geoordeeld over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
22 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en
de heer Wouters.

N° 372
1o

— 22 mei 2014
(F.13.0086.N)

kamer

1o INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — Bewijsvoe ring. — Vermoedens. — Opeenstapeling van vermoedens. — Wettelijkheid.
2 o INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — Bewijsvoe ring. — Vermoedens. — Wettelijk begrip.

1o De rechter stelt op onaantastbare wijze het bestaan vast van de feiten
waarop hij steunt ; ofschoon de feiten die hij als uitgangspunt van zijn
redenering neemt, moeten vaststaan, dit wil zeggen moeten bewezen
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zijn, belet geen enkele wetsbepaling evenwel dat de aanname van dit feit
zelf het resultaat kan zijn van een bewijsvoering door vermoedens  (1).
(Artt. 1349 en 1353 BW)
2o Artikel 1353 Burgerlijk Wetboek vereist geen pluraliteit van vermoedens, maar houdt in dat wanneer meerdere feiten of aanwijzingen als
vermoeden worden aangenomen, deze vermoedens alsdan overeenstemmend moeten zijn  (2). (Artt. 1349 en 1353 BW)

(A. e.a. t. Belgische Staat,

minister van

Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Onderhavige fiscale betwisting betreft de lastens eisers voor de
aanslagjaren 1995 en 1996 gevestigde aanslagen in de personenbelasting
waarbij de omzet van het door hen uitgebaat Indisch restaurant door
de administratie bepaald werd op grond van vermoedens bij gebrek aan
een bewijskrachtige boekhouding.
Het bestreden arrest stelt vast dat de fiscale administratie de
omzet uit verkochte maaltijden enkel heeft gesteund op het feitelijk
vermoeden gebaseerd op het drankverbruik, terwijl de vier overige
feitelijke vermoedens gebaseerd op de hoeveelheden aangekochte
onderleggers, servetten, vlees en rijst slechts ten informatieve titel
zouden zijn vermeld.
Het arrest verwerpt de door eisers opgeworpen kritiek dat er sprake
zou zijn van niet-overeenstemming tussen de vermoedens en van een
niet-toegelaten opeenstapeling van vermoedens.
2. In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie voeren de
eisers schending aan van artikel 149 van de Grondwet, van de artikelen 1349 t.e.m. 1353 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 340,
eerste lid, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.
Volgens de eisers is het tegenstrijdig enerzijds aan te nemen dat
enkel een
regelmatig gehouden inventaris toelaat zekerheid te hebben over
de evolutie van de handelsvoorraad en anderzijds te oordelen dat de
niet-vermelding van een voorraad in de inventaris wijst op een zeker
of bestaand gegeven dat alle aangekochte voorraad werd verkocht.
Doordat het bestreden arrest aldus door een tegenstrijdige motivering
zou zijn aangetast, zou het niet regelmatig zijn gemotiveerd  (3).
Uit de vaststelling in het bestreden arrest dat de niet-vermelding
van een voorraad in de inventaris op het gegeven wijst dat alle aangekochte voorraad werd verkocht  (4) volgt, in tegenstelling tot wat de
eisers aannemen, op zichzelf niet dat de overweging dat enkel een
regelmatig gehouden inventaris toelaat zekerheid te hebben over de
evolutie van de handelsvoorraad, een met deze vaststelling tegenstrijdige redenering uitmaakt.
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)

Zie concl. OM.
Id.
Schending van art. 49 van de Grondwet.
Bestreden arrest, p. 6, eerste alinea.
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Integendeel, het bestreden arrest bevestigt met die vaststelling
louter de beslissing van de eerste rechter dat het bestaan van een voorraad van aangekochte, maar vooralsnog niet doorverkochte goederen
moet blijken uit de regelmatig gehouden inventaris en dat, bij gebreke
van een dergelijk deugdelijk bewijs van het bestaan van een nog niet
doorverkochte voorraad, het bestaan daarvan ook niet naar recht geleverd werd.
Zoals verweerder opwerpt in zijn memorie van antwoord, levert een
dergelijke redenering geen tegenstrijdigheid op.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
3. In het eerste en ook het tweede onderdeel werpen de eisers voorts
in essentie op dat de appèlrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat
het bewijs van de omzet niet steunt op een “opeenstapeling” of een
“cascade” van vermoedens.
Volgende wettelijke bepalingen zijn daarbij van belang.
Artikel 1349 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat vermoedens
gevolgtrekkingen zijn die de wet of de rechter afleidt uit een bekend
feit om te besluiten tot een onbekend feit.
Artikel 1350 van het Burgerlijk Wetboek omschrijft een wettelijk
vermoeden als het vermoeden dat door een bijzondere wetsbepaling
met zekere handelingen of met zekere feiten verbonden is, zoals :
1o de handelingen die de wet nietig verklaart, omdat zij uit hun aard
zelf vermoed worden te zijn verricht om wetsbepalingen te ontduiken ;
2o de gevallen waarin de wet de eigendom of de bevrijding van schuld
uit zekere bepaalde omstandigheden afleidt ;
3o het gezag dat de wet aan het rechterlijk gewijsde toekent ;
4o de kracht die de wet aan de bekentenis of aan de eed van partijen
toekent.
Overeenkomstig artikel 1352 van het Burgerlijk Wetboek ontslaat
het wettelijk vermoeden degene in wiens voordeel het bestaat, van
ieder bewijs. Geen bewijs wordt tegen het wettelijk vermoeden toegelaten, wanneer de wet, op grond van dit vermoeden, bepaalde handelingen nietig verklaart of de rechtsvordering ontzegt, tenzij de wet het
tegenbewijs heeft vrijgelaten, en onverminderd de bepalingen omtrent
de gerechtelijke eed en de gerechtelijke bekentenis.
Artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt verder dat vermoedens die niet bij de wet zijn ingesteld, worden overgelaten aan het
oordeel en aan het beleid van de rechter, die geen andere dan gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens mag
aannemen, en dat alleen in de gevallen waarin de wet het bewijs door
getuigen toelaat, behalve wanneer tegen een handeling op grond van
arglist of bedrog wordt opgekomen.
Krachtens artikel 340, eerste lid, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 kan de administratie ter bepaling van het bestaan
en van het bedrag van de belastingschuld alle door het gemeen recht
toegelaten bewijsmiddelen aanvoeren, met uitzondering van de eed.
4. Het door eisers aangevoerd verbod van “opeenstapeling” of “cascade”
van vermoedens komt m.i. uitsluitend aan bod in de fiscale doctrine.
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Een heldere uiteenzetting van wat ermee is bedoeld, is te vinden bij
auteur T. Afschrift  (1)
Uiteindelijk is de hele discussie terug te brengen tot de vraag of het
“bekend feit” waarvan het bewijs door vermoedens vertrekt, al dan
niet zelf door vermoedens mag worden bewezen.
De voorstanders van de “leer” van het verbod van de opeenstapeling van vermoedens zijn van oordeel dat die vraag ontkennend moet
worden beantwoord. Dit zou volgen uit artikel 1353 BW zelf dat het
“bekend feit” plaatst tegenover het “onbekend feit” dat de rechter uit
het bekend feit afleidt.
Auteur T. Afschrift verwoordt zulks als volgt : “Le fait qui au départ
est ‘connu’ et qui ferait l’objet de la présomption, peut être démontré
par présomption, mais il n’en devient pas pour autant un fait ‘connu’
puisque l’objet de la disposition légale est d’opposer le fait connu au
fait inconnu. Dès lors, ce fait inconnu, même démontré, ne devient à
notre avis pas un fait ‘connu’, permettant de recourir à une seconde
présomption”  (2).
De auteur wijst daarbij op het feit dat de administratie zelf in haar
Commentaar bij artikel 340 van het WIB92 het volgende stelt :
“qu’il faut souligner qu’une présomption, même légalement établie,
ne peut en aucun cas constituer le fait ou l’élément connu sur lequel
pourrait se fonder une nouvelle présomption. On ne peut de la sorte
établir une cascade de présomptions s ‘appuyant l’une sur l’autre”  (3).
5. Het komt mij voor dat deze hele theorie van het verbod van opeenstapeling van vermoedens ten eerste geen wettelijke grondslag heeft
en dat het ten tweede ook niet opportuun is om deze theorie bij te
treden.
In de civiele doctrine wordt gesteld dat het feit dat de rechter als
uitgangspunt van zijn redenering neemt, moet vaststaan, dit wil
zeggen moet bewezen zijn  (4).
Dit lijkt me ook de enige hanteerbare betekenis die kan worden
gegeven aan de term “bekend feit” in artikel 1353 BW. Een bekend feit
is een bewezen feit.
Als de rechter een feit als bewezen beschouwd, weze het via een bewijs
door vermoedens, dan wordt dat feit een bekend feit waarop dan eventueel een nieuw bewijs door vermoedens kan worden gebaseerd.
Hoewel in de rechtspraak van Uw Hof m.i. nog nooit expliciet is ingegaan op de vraag of het “bekend feit” zelf door vermoedens mag worden
bewezen, wordt wel gesteld dat “de bodemrechter op onaantastbare
wijze het bestaan vaststelt van de feiten waarop hij steunt”  (5).
6. De voorliggende casus toont m.i. ook aan dat een bewijs door
vermoedens in twee of meerdere stappen soms een pure noodzaak is.
  (1) Traité de la preuve en droit fiscal, 2004, 251-261.
  (2) Op. cit., 257.
  (3) Com. I.B., nr. 340/59.
  (4) B. Cattoir, “Burgerlijk Bewijsrecht”, APR 2013, 437, nr. 790 en de verwijzingen
aldaar.
  (5) Zie o.m. Cass. 22 oktober 2004, AC 2004, 1672, met concl. OM.
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Bij gebrek aan regelmatige boekhouding moest de omzet worden
bepaald van een restaurant. Welnu, welk van de criteria de fiscus ook
had gehanteerd, zij kon m.i. niet anders dan bij dat bewijs in stappen
tewerk te gaan : eerst via een bewijs door vermoedens de hoeveelheid
verkochte dranken, vlees enz. bepalen ; vervolgens opnieuw via een
bewijs door vermoedens bepalen hoeveel maaltijden werden verkocht ;
dit aantal moest dan uiteindelijk worden vermenigvuldigd met een
gemiddelde prijs per maaltijd.
Ik zie niet in hoe de fiscus hier anders dan door een bewijs door
vermoedens in verschillende stappen, waarbij de ene stap op de andere
voortbouwt, kon komen tot een bewijs van de omzet.
7. Op te merken valt trouwens dat de zogenaamde opeenstapeling van
vermoedens die in het tweede onderdeel wordt aangeklaagd, er m.i.
zeker geen is. De gemiddelde prijs per maaltijd lijkt me een element
dat afzonderlijk wordt bewezen aan de hand van de verklaring van de
boekhouder van de eisers tijdens de onderhandelingen met de fiscus.
Het bewijs van de gemiddelde prijs steunt niet op een ander element
dat voordien ook al door vermoedens werd bewezen.
In zoverre het eerste en het tweede onderdeel uitgaan van de onjuiste
rechtsopvatting dat het bekend feit dat de rechter als uitgangspunt
neemt van het bewijs door vermoedens, zelf niet kan worden bewezen
door vermoedens, falen de onderdelen naar recht.
.........................................................
12. In het derde onderdeel voeren eisers nog volgende kritiek aan
tegen het bestreden arrest :
“Eens aangenomen dat de fiscale administratie verschillende feitelijke vermoedens opgaf ter bevestiging van de door haar bepaalde
omzet uit het restaurant van eisers, ongeacht of die vermoedens
ondersteunend of informatief waren, dienden de appèlrechters immers
na te gaan of die vermoedens overeenstemmend zijn zoals vereist
door artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek. Door dat niet te doen,
miskent het bestreden arrest het wettelijk begrip ‘feitelijke vermoedens’ en schendt het derhalve de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek evenals, bij wijze van gevolg, artikel 340 WIB ‘92”  (1).
13. In de gevallen waarin de belastingheffing is gesteund op meerdere
feiten of aanwijzingen die als vermoeden worden aangevoerd, verplicht
artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek de rechter na te gaan of de
onderscheiden vermoedens overeenstemmend zijn.
Het bestreden arrest stelde terzake vast dat “de administratie zich
enkel heeft gebaseerd op het feitelijk vermoeden van het drankverbruik, en de overige feitelijke vermoedens louter ter informatieve titel
werden meegedeeld”.
Gelet op deze vaststelling hoefde de appelrechters zich niet nader uit
te spreken over de overige feitelijke vermoedens waarop de betwiste
taxatie niet was gesteund.

  (1) Voorziening, 11, vierde alinea.
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In de gevallen waarin het bewijs door vermoedens wettelijk is toegelaten, beoordeelt de rechter op onaantastbare wijze de bewijswaarde
van de vermoedens waarop hij steunt. Vermoedens waarop hij niet
steunt, dienen niet te worden beoordeeld.
Ook op dit punt kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Besluit : Verwerping.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 24 oktober 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 januari 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De appelrechters oordelen, zonder tegenstrijdigheid, eensdeels
dat enkel de voorlegging van aankoopbewijzen en van een regelmatig
gehouden inventaris toelaten met zekerheid de evolutie van de handelsvoorraad en dus van de omzet te controleren en andersdeels dat bij
gebrek aan regelmatig gehouden inventaris, alle aangekochte dranken
als verkocht mogen worden beschouwd omdat in dat geval wordt vastgesteld dat er geen handelsvoorraad is, minstens het bewijs niet wordt
geleverd van het bestaan van dergelijke voorraad.
In zoverre het onderdeel schending aanvoert van artikel 149 Grondwet,
kan het niet worden aangenomen.
2. Artikel 1349 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat vermoedens gevolgtrekkingen zijn die de wet of de rechter afleidt uit een bekend feit om
te besluiten tot een onbekend feit.
Krachtens artikel 1353 Burgerlijk Wetboek worden vermoedens die
niet bij de wet zijn ingesteld, overgelaten aan het oordeel en aan het
beleid van de rechter.
De rechter stelt op onaantastbare wijze het bestaan vast van de
feiten waarop hij steunt. De feiten die hij als uitgangspunt van zijn
redenering neemt, moeten vaststaan, dit wil zeggen moeten bewezen
zijn. Geen enkele wetsbepaling belet evenwel dat de aanname van dit
feit zelf het resultaat kan zijn van een bewijsvoering door vermoedens.
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3. In zoverre het onderdeel de schending aanvoert van het wettelijk
begrip feitelijk vermoeden en van artikel 340 WIB92, gaat het geheel
uit van de onjuiste rechtsopvatting dat het bekend feit dat de rechter
als uitgangspunt neemt van het bewijs door vermoedens, zelf niet kan
worden bewezen door vermoedens en faalt het bijgevolg naar recht.
Tweede onderdeel
4. Het onderdeel voert vooreerst de schending aan van het wettelijk begrip buitengerechtelijke bekentenis omdat de appelrechter de
verklaring afgelegd in het kader van onderhandelingen met de administratie die niet tot een akkoord hebben geleid de bewijswaarde toekent
van een buitengerechtelijke bekentenis, terwijl deze hoogstens als
vermoeden kan gelden. Vervolgens voert het onderdeel schending aan
van artikel 340 WIB92 omdat, indien de in het kader van de onderhandelingen afgelegde verklaring slechts de bewijswaarde van een
vermoeden heeft, er sprake zou zijn van een verboden opeenstapeling
van vermoedens.
5. Het onderdeel steunt derhalve eveneens geheel op de onjuiste
rechtsopvatting dat het bekend feit dat de rechter als uitgangspunt
neemt van het bewijs door vermoedens zelf niet kan worden bewezen
door vermoedens. Het onderdeel faalt bijgevolg naar recht.
Derde onderdeel
.........................................................
8. Volgens artikel 1353 Burgerlijk Wetboek worden vermoedens die
niet bij de wet zijn ingesteld, overgelaten aan het oordeel en aan het
beleid van de rechter, die geen andere dan gewichtige, bepaalde en met
elkaar overeenstemmende vermoedens zal aannemen.
In de gevallen waarin het bewijs door vermoedens wettelijk is toegelaten, beoordeelt de rechter op onaantastbare wijze de bewijswaarde
van de vermoedens waarop hij zijn beslissing steunt.
Artikel 1353 Burgerlijk Wetboek vereist geen pluraliteit van vermoedens, maar houdt in dat wanneer meerdere feiten of aanwijzingen als
vermoeden worden aangenomen, deze vermoedens alsdan overeenstemmend moeten zijn.
9. De appelrechters oordelen dat :
— de administratie, vertrekkend van de vaststaande hoeveelheid
verkochte dranken, de hoeveelheid verkochte maaltijden kon afleiden
op grond van een realistisch en logisch vermoeden dat per halve fles
wijn of per twee consumpties van andere koude dranken minstens één
warme maaltijd werd gebruikt ;
— de administratie aldus slechts één vermoeden heeft aangewend om
de omzet te berekenen ;
— de eisers op geen enkel ogenblik overtuigende elementen ter
ontkrachting van dit vermoeden hebben ingebracht.
10. De appelrechters die aldus te kennen geven dat het “realistisch en
logisch vermoeden dat per halve fles wijn of per twee consumpties van
andere koude dranken minstens één warme maaltijd werd gebruikt”
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volstaat ter bepaling van het aantal verbruikte maaltijden en dat de
overige in het bericht van wijziging ten informatieve titel vermelde
criteria naar hun oordeel, bij gebrek aan bewijswaarde, terecht door
de administratie niet in aanmerking werden genomen, verantwoorden
hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
22 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De Baets en de
heer van Eeckhoutte.

N° 373
1o

— 22 mei 2014
(F.13.0111.N)

kamer

INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — Bewijsvoe ring. — A llerlei. — Forfaitaire minimumwinsten. — Vorige beroepsverliezen. — Mogelijkheid tot aanrekening.

Overdraagbare beroepsverliezen van vorige belastbare tijdperken waarvan
het bestaan is bewezen, kunnen in mindering worden gebracht overeenkomstig artikel 342, § 3, WIB92 van de volgens artikel 182 KB/WIB92 vastgestelde forfaitaire minimumwinst  (1). (Artt. 206, § 1, en 342, § 3, WIB92 ;
art. 182, §§ 1 en 3, eerste lid, KB/WIB92)

(Belgische Staat, minister van Financiën
t. H igh Power Sound b.v.b.a.)
Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Onderhavige fiscale betwisting betreft de lastens verweerster voor
het aanslagjaar 2008 forfaitair gevestigde aanslag in de vennootschapsbelasting op grond van artikel 342, § 3 van het WIB92 en artikel 182 van
het KB/WIB92op een minimale belastbare winst van 19.000 EUR belast
tegen het tarief van 33 % overeenkomstig artikel 215 WIB92.
Het bestreden tussenarrest oordeelt dat deze aanslag willekeurig werd
gevestigd en bijgevolg nietig is doordat de taxatiedienst geen rekening
had gehouden met het uit het aanslagjaar 2007 over te dragen verlies.
2. In het enig middel voert de administratie aan dat de appelrechters
door in die zin te beslissen de artikelen 342, § 3 WIB92 en 182, § 2 KB/
WIB92 hebben geschonden.
  (1) Zie concl. OM.
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Door het gebruik van de bewoordingen “het minimum van de winst
dat belastbaar is”, heeft de wetgever duidelijk te kennen gegeven dat dit
een absoluut minimum is en dat hiervan geen aftrekken meer kunnen
worden gedaan, zoals bijvoorbeeld de aftrek van vorige verliezen.
Uit het feit dat de aftrek van de verliezen van een vorig boekjaar
zoals bepaald in artikel 206 WIB92wordt bepaald in artikel 78 KB/
WIB92, leidt eiser af dat de aftrek van vorige beroepsverliezen niet kan
worden toegepast bij het minimum van de belastbare winst.
3. Overeenkomstig artikel 342, § 3, WIB92 zijn, bij niet-aangifte of bij
laattijdige overlegging van de aangifte, de belastbare minima die door
de Koning in uitvoering van § 2 zijn vastgesteld, eveneens van toepassing op elke onderneming en beoefenaar van een vrij beroep.
Artikel 182, § 1, KB/WIB92 bepaalt de minimumwinst die bij nietaangifte of laattijdige overlegging van de aangifte belastbaar is ten
name van diverse categorieën Belgische ondernemingen, volgens de in
deze bepaling voorziene criteria en bedragen.
Het bedrag van de aldus vastgestelde belastbare winst mag overeenkomstig het in casu toepasselijk artikel 182, § 3, eerste lid, KB/WIB92
in geen geval lager zijn dan 19.000 EUR.
Artikel 206, § 1, WIB92 bepaalt anderzijds dat vorige beroepsverliezen
achtereenvolgens van de winst van elk volgende belastbare tijdperk
worden afgetrokken.
4. Teneinde de administratie meer slagkracht te geven, hebben de
artikelen 41 en 42 van de Programmawet van 11 juli 2005 het bestaande
systeem van de forfaitaire minimumwinsten in hoofde van buitenlandse firma’s uitgebreid tot alle ondernemingen (natuurlijke personen
en rechtspersonen) en beoefenaars van vrije beroepen die geen aangifte
in de inkomstenbelastingen overleggen of die laattijdig overleggen
buiten de in de artikelen 308 tot 311 WIB92 voorziene termijnen.
Deze maatregel beoogt alle ondernemingen en beoefenaars van vrije
beroepen er toe aan te zetten hun fiscale verplichtingen inzake het
indienen van de aangifte na te komen.
Teneinde de effectieve toepassing van het bestaande systeem mogelijk te maken voor alle ondernemingen en beoefenaars van vrije
beroepen bij niet-aangifte alsmede bij laattijdige overlegging van de
aangifte werd bij KB van 2 september 2005  (1) artikel 182 van het KB/
WIB92 in overeenstemming gebracht met artikel 342, § 3, WIB92  (2).
5. Volgens de richtlijnen van de administratie “moeten in de personenbelasting nog overdraagbare beroepsverliezen van vorige belastbare tijdperken in mindering worden gebracht van de overeenkomstig
artikel 342, § 3, WIB92 forfaitair vastgestelde minimumwinsten of. —
baten”  (3).
Volgens deze circulaire “zijn de centrale diensten van oordeel dat de
nog overdraagbare beroepsverliezen van vorige belastbare tijdperken,
waarvan het bestaan is bewezen, voor de toepassing van de personen
  (1) BS 21 september 2005.
  (2) Circ. nr. Ci.RH.81/574.077 (AOIF 45/2005) dd. 25 november 2005, 1.
  (3) Circ. nr. Ci.RH.243/603.990 (AOIF 50/2010) dd. 8 juli 2010 ; onderlijning toegevoegd.
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belasting van dat forfaitair vastgestelde minimumbedrag in mindering moeten worden gebracht, gelet inzonderheid :
— op het feit dat geen enkele wettelijke bepaling dergelijke aanrekening expliciet uitsluit ;
— op het bepaalde in artikel 78 WIB92 (“Vorige beroepsverliezen
worden achtereenvolgens van de beroepsinkomsten van elk volgend
belastbare tijdperk afgetrokken).”
De aftrek van vorige verliezen is inderdaad niet onverenigbaar met
de artikelen 342, § 3 WIB92en 182, § 2 KB/WIB92 nu de verrekening van
vorige verliezen plaats vindt nadat de belastbare winst werd vastgesteld : de verrekening van vorige verliezen van artikel 206 WIB92gebeurt overeenkomstig artikel 78 KB/WIB92 immers pas na de vaststelling van de winst overeenkomstig de artikelen 74 tot 77b van het KB/
WIB92.
Zoals in de personenbelasting, sluit geen enkele wettelijke bepaling
derhalve de aanrekening van de vorige verliezen in de vennootschapsbelasting uit  (1).
Er kan dan ook geen aanleiding toe bestaan op dit vlak een niet te
verantwoorden discriminatie in het leven te roepen tussen de aan de
personenbelasting en de aan de vennootschapsbelasting onderworpen
belastingplichtigen.
Dat beroepsverliezen van vorige belastbare tijdperken moeten
kunnen afgetrokken worden van de forfaitaire minimumwinst, lijkt
me fiscaal ook logisch : het valt moeilijk te betwisten dat de forfaitaire bedragen vermeld in artikel 182 KB/WIB92 de netto winst is die de
belastingplichtige minimaal wordt vermoed te hebben gemaakt tijdens
het belastbaar tijdperk. Als er in vorige belastbare tijdperken overdraagbare verliezen zijn geweest, moeten die daarvan kunnen worden afgetrokken.
Zo niet gaan die overdraagbare verliezen overigens verloren  (2).
Tenslotte is de argumentatie die de administratie ontwikkeld in de
voorziening m.i. niet overtuigend.
Waar eiser er op wijst dat in de parlementaire voorbereiding van de
programmawet van 11 juli 2005 sprake is van een “minimale belastbare grondslag”, wordt in de desbetreffende wettelijke bepalingen  (3)
wel degelijk de terminologie “belastbare winst” en “minimumwinst”
gebezigd.
Ook het argument dat artikel 78 KB/WIB92 bepaalt dat van “de overeenkomstig de artikelen 74 tot 77bis” vastgestelde winst de in artikel 206
WIB92 vermelde beroepsverliezen afgetrokken worden, terwijl hier de
  (1) Antwerpen, 5 februari 2013, AR 2011/AR/3140, Fisc. Act., nr. 18, 16 mei 2013, 13-16.
  (2) Cf. Circ. CiRH.243/603.990 (AOIF 50/2010) dd. 8 juli 2010, in fine : “Vorige beroepsverliezen die niet van het forfaitaire minimumbedrag in mindering zijn gebracht,
kunnen niet meer naar volgende belastbare tijdperken worden overgedragen en
zijn, ten bedrage van maximum het bedrag van die forfaitaire minimumwinsten of
–baten, onherroepelijk verloren. Slechts het saldo van de overgedragen verliezen dat
overblijft na (al dan niet effectieve) aanrekening ervan op die minimumwinsten of
–baten, kan naar een volgend aanslagjaar worden overgedragen”.
  (3) Nl. de artikelen 342 WIB92 en 182 KB/WIB92.
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winst niet vastgesteld wordt op basis van de artikelen 74 tot 77bis maar
op basis van artikel 182 KB/WIB92, kan m.i. niet richtinggevend zijn.
Artikel 78 KB/WIB92 heeft immers slechts betrekking op de normale
situatie en kan overigens de algemene draagwijdte van artikel 206
WIB92 niet inperken.
Het middel gaat m.i. bijgevolg uit van een onjuiste rechtsopvatting
en faalt dan ook naar recht.
Besluit : Verwerping.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 15 januari 2013.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 januari 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
1. Artikel 342, § 3, WIB92 bepaalt dat bij niet-aangifte of bij laattijdige overlegging van de aangifte, de belastbare minima die door de
Koning in uitvoering van § 2 zijn vastgesteld, eveneens van toepassing
zijn op elke onderneming en beoefenaar van een vrij beroep.
Krachtens artikel 182, § 1, KBWIB92 wordt de minimumwinst die bij
niet-aangifte of laattijdige overlegging van de aangifte belastbaar is
ten name van Belgische ondernemingen, voor diverse categorieën van
ondernemingen bepaald volgens de daar voorziene criteria en bedragen.
Artikel 182, § 3, eerste lid, KBWIB92, zoals ten deze van toepassing,
bepaalt dat het bedrag van de overeenkomstig § 1 vastgestelde belastbare winst in geen geval lager mag zijn dan 19.000,00 euro.
Artikel 206, § 1, WIB92 bepaalt dat vorige beroepsverliezen achtereenvolgens van de winst van elk volgend belastbare tijdperk worden
afgetrokken.
2. Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat overdraagbare
beroepsverliezen van vorige belastbare tijdperken waarvan het bestaan
is bewezen in mindering kunnen worden gebracht overeenkomstig
artikel 342, § 3, WIB92 van de volgens artikel 182 KBWIB92 vastgestelde
forfaitaire minimumwinst.
3. Het middel dat uitgaat van een verkeerde rechtsopvatting, faalt
naar recht.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
22 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Thijs, advocaat-generaal.

N° 374
1o

— 23 mei 2014
(C.12.0301.F)

kamer

1o WEGEN. — Weg. — Grote wegen. — Uitoefening
controle. — Gewest. — Bewaarder.

van toezicht, leiding en

2 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTELPLICHT. — Zaken. — Bewaarder van de zaak. — Wegen. — Weg. — Grote
wegen. — Uitoefening van toezicht, leiding en controle. — Gewest.
3o GEMEENSCHAP EN GEWEST. — Wegen. — Weg. — Grote weg. — Uitoe fening van toezicht, leiding en controle. — Gewest. — Bewaarder.

1o, 2o en 3o De rijkswegen die deel uitmaken van de “grote wegen”, die
gelegen zijn op het grondgebied van een gewest, worden beheerd door
dat gewest, dat daarop toezicht, leiding en controle uitoefent en daarvan
dus, in de regel, de bewaarder is in de zin van artikel 1384, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek  (1). (Artt. 6, § 1, X, 1o en 2bis, 8 en 10, Bijz.
Wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ; art. 57, § 2,
Financieringswet 1989 ; art. 274 Nieuwe Gemeentewet ; art. L1223-1,
Waals Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie van
22 april 2004 ; art. 7, Wet 9 augustus 1948 ; art. 1384, eerste lid, BW)

(Stad Seraing e.a. t. E. e.a.,

in aanwezigheid van

Waals Gewest)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Hoei van 12 oktober 2011, op verwijzing
door het arrest van het Hof van 1 maart 2007.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 7 mei 2014 een
conclusie neergelegd op de griffie.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 374.

ARREST-2014-5.indb 1309

15/04/15 16:01

1310

ARRESTEN VAN CASSATIE

23.5.14 - N° 374

II. Cassatiemiddel
De eiseressen voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1315 en 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 870 Gerechtelijk Wetboek ;
— de artikelen 6, § 1, X, 1o en 2bis, 8 en 10 van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen ;
— artikel 57, § 2, van de bijzondere wet van 12 [lees : 16] januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten ;
— artikel 274 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 ;
— artikel L1223-1 Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie van 22 april 2004 ;
— de artikelen 1 en 7 van de wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging van
de wetgeving inzake wegen ;
— de artikelen 1, 2 en 3 van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 tot
indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën en de bijlage bij dat besluit.
Aangevochten beslissing
Het vonnis, dat vaststelt dat [M. H.] een ongeval heeft gehad “op de quai
Greiner, in de richting van Ougrée naar Seraing” (een weg waaraan elders de
juistere benaming “avenue Grenier” wordt gegeven), beslist vervolgens dat de
eerste eiseres bewaarder van die weg was en veroordeelt de eiseressen om aan
de verweerder een voorlopig bedrag van 75.000 euro te betalen en verwijst de
zaak voor het overige naar de eerste rechter ; het veroordeelt de eiseressen ook
om aan de verweerster een bedrag van 109.566,81 euro te betalen, vermeerderd
met de interest, waarbij het de uitspraak over de overige bedragen en de kosten
aanhoudt.
Die beslissing steunt op de volgende redenen :
“De bewaarder van een zaak wordt steeds omschreven als degene die ze daadwerkelijk voor eigen rekening gebruikt, het genot ervan heeft of ze bewaart,
met de mogelijkheid er toezicht, leiding en controle op uit te oefenen.
De loutere omstandigheid dat iemand de eigenaar van de zaak is, maakt van
de houder van dat recht niet ipso facto de bewaarder van die zaak ; het bestaan
van de bevoegdheid van bewaring wordt feitelijk beoordeeld.
De bewijslast rust op het slachtoffer : hij of zij moet door alle middelen rechtens aantonen dat de verweerder, hier [de eerste eiseres], de bewaarder van de
zaak is.
Zij kan daartoe een beroep doen op vermoedens, waardoor de bewijslast naar
die verweerder verschuift (...).
De [eerste eiseres] heeft voor de eerste rechter niet betwist dat zij, op het tijdstip van het ongeval, de bewaarder van de litigieuze weg was ; zij leek zich die
hoedanigheid zelfs toe te eigenen in het proces-verbaal van vrijwillige verschijning (‘dat de verplichtingen van [de eerste eiseres] in haar hoedanigheid van
bewaarder van de weg een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis
zijn’) en in de tekst van haar eerste conclusie in eerste aanleg (‘dat de [eerste
eiseres] immers niet onmiddellijk op de hoogte kan worden gebracht van al wat
er gebeurt op het gehele wegennet dat zij onder haar bewaring heeft’).
De [eerste eiseres] betwist thans die hoedanigheid en schrijft ze aan het
Waalse Gewest toe, op grond dat de litigieuze weg een gewestweg is (wat niet
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van bij het ontstaan van het geschil zou zijn vastgesteld), zoals zou blijken uit
stuk 4 van haar dossier, te weten het plan van het wegennet dat haar is bezorgd
door de ‘Service public de Wallonie’.
Hoewel de omstandigheid dat de [eerste eiseres] niet betwist dat zij de
bewaarder van de gebrekkige weg was en dat zij dat in eerste aanleg blijkbaar
heeft erkend, niet kan worden aangemerkt als het bewijs van het feit dat zij die
hoedanigheid, op het ogenblik van het ongeval, in rechte had, zijn die omstandigheden — bovenop het feit dat van het gemeentebestuur en zijn verzekeraar
mag worden aangenomen dat zij met de bewuste begrippen vertrouwd zijn —
niettemin vermoedens waarop het slachtoffer zich kan beroepen.
De [eerste eiseres] moet bijgevolg aantonen dat zij op het tijdstip van het
ongeval niet de bewaarder van de zaak was.
Zoals hierboven is gezegd, kan uit het loutere feit (gesteld dat het is bewezen)
dat zij op het tijdstip van het ongeval niet de eigenaar van de litigieuze weg
was, niet worden afgeleid dat zij niet werkelijk de bewaarder ervan zou zijn
geweest [Er moet worden opgemerkt dat stuk 4 van het dossier van [de eerste
eiseres] bestaat uit een plan dat niet gedagtekend is en waarvan de auteur
onbekend is. Het plan kan niet verduidelijken waar het ongeval zich precies
heeft voorgedaan en evenmin of de N 90, waarvan de avenue Greiner deel zou
uitmaken, op het tijdstip van het ongeval daadwerkelijk eigendom van het
Waalse Gewest was, wat laatstgenoemde ontkent door, zonder verdere verduidelijking, te beweren dat het gaat om een gemeenteweg].
De [eerste eiseres] legt een vonnis over van de rechtbank van eerste aanleg te
Luik van 14 december 2007, dat betrekking heeft op een ander schadegeval dat
zich op een niet nader bepaalde datum heeft voorgedaan op de ‘quai Greiner’
te Seraing, waarvan is erkend dat zij niet de bewaarder van die weg was en
dat ‘de [eerste eiseres], ondanks haar algemene opdracht van politie, op grond
van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek niet aansprakelijk kan worden
gesteld voor andere wegen dan de hare’.
[De verweerder] werpt hiertegen terecht op dat het voormelde vonnis slechts
een relatief gezag van gewijsde heeft en hem dus niet kan worden tegengeworpen.
Kortom, de [eerste eiseres] blijkt dus niet het haar te dezen opgedragen
bewijs te kunnen leveren van het feit dat zij, op het tijdstip van de feiten,
niet echt de bewaarder van de litigieuze weg zou zijn geweest in de zin van
artikel 1384, eerste lid, [Burgerlijk] Wetboek, aangezien die hoedanigheid
afdoend wordt gestaafd door de hierboven vermelde feitelijke vermoedens,
waarop [de verweerder] zich kan beroepen”.
Grieven
De rechter moet op de hem voorgelegde feiten de bepalingen toepassen die
daarop van toepassing zijn.
De bewaarder van een zaak, in de zin van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk
Wetboek, is degene die het genot ervan heeft of ze bewaart met de mogelijkheid
er toezicht, leiding en controle op uit te oefenen.
De hoedanigheid van bewaarder van een gebrekkige zaak moet, zowel krachtens die bepaling als krachtens de artikelen 1315 Burgerlijk Wetboek en 870
Gerechtelijk Wetboek, worden aangetoond door degene die aanvoert dat die
zaak hem schade heeft berokkend.
Wanneer de hoedanigheid van bewaarder betwist wordt door de verweerder
tot aansprakelijkheid, dient de rechter te bepalen of hij de zaak bewaart met
de mogelijkheid er toezicht, leiding en controle op uit te oefenen.
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De eiseressen voerden in hun syntheseconclusie in hoger beroep na cassatie
aan “dat de litigieuze weg (avenue Greiner-N90) in werkelijkheid geen gemeenteweg is die onder de [eerste eiseres] valt maar wel degelijk een gewestweg
is, zoals blijkt uit stuk 4 (van haar dossier), te weten het plan van het litigieuze wegennet dat haar is bezorgd door de ‘Service public de Wallonie’ ; dat
het Waalse Gewest dus wel degelijk de bewaarder van die rijbaan is ; [...] dat
[de eiseressen] [...] daarenboven nooit hebben erkend dat de [eerste eiseres] de
bewaarder van de litigieuze weg zou zijn ; dat het feit dat ze die omstandigheid
nooit eerder heeft aangehaald, geenszins een bekentenis inhoudt maar uitsluitend voortvloeit uit het feit dat nooit, vanaf het ontstaan van het voorliggende
geschil, is vastgesteld dat de ‘avenue Greiner’ een gewestweg was ; dat het daarenboven niet ongewoon is (dat zij) zich nooit hebben verzet tegen een vrijwillige verschijning, aangezien men de [eerste eiseres] met name aansprakelijk
wou doen verklaren op [grond] van de artikelen 1382 Burgerlijk Wetboek en 135
Nieuwe Gemeentewet”.
Hieruit volgt :
Eerste onderdeel
Uit de artikelen 6, § 1, X, 1o en 2bis, 8 en 10 van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen, 57, § 2, van de bijzondere wet van 12 [lees :
16] januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de
Gewesten, 274 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, L 1223-1 Waalse Wetboek
van de plaatselijke democratie en decentralisatie van 22 april 2004, 1 en 7 van
de wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging van de wetgeving inzake wegen,
dat de rijkswegen die deel uitmaken van de “grote wegen”, die gelegen zijn op
het grondgebied van een gewest, beheerd worden door dat gewest, dat daarop
toezicht, leiding en controle uitoefent en daarvan, in de regel, de bewaarder is
in de zin van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek.
Daarenboven volgt uit de artikelen 1, 2 en 3 van het ministerieel besluit van
11 augustus 1994 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest en
uit de bijlage bij dat besluit dat de N90, tussen Bergen, Charleroi, Namen en
Luik, een interstedelijk net is dat beheerd wordt door het Waalse Gewest en
zelfs deel uitmaakt van zijn net van grote capaciteit (R.G.G.3), met name wat
betreft het weggedeelte Tihange-Val Saint Lambert.
Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, dat vaststelt dat het ongeval zich
heeft voorgedaan te Seraing, avenue Greiner, maar niet onderzoekt of het gaat
om een door het Waalse Gewest beheerde weg en evenmin enig gegeven vermeldt
waaruit kan worden afgeleid dat de eerste eiseres op die weg toezicht, leiding en
controle uitoefende, en daarna overweegt dat uit het feit dat “de N90, waarvan
de avenue Greiner deel zou uitmaken”, “gesteld dat het is bewezen”, “op het tijdstip van het ongeval daadwerkelijk eigendom van het Waalse Gewest was”, niet
kan worden afgeleid dat de eerste eiseres “ niet werkelijk de bewaarder ervan
zou zijn geweest” en dat zij “niet het haar te dezen opgedragen bewijs [levert]
van het feit dat zij, op het tijdstip van de feiten, niet echt de bewaarder van de
litigieuze weg zou zijn geweest”, niet naar recht is verantwoord (schending van
alle in het middel bedoelde wettelijke bepalingen).
Tweede onderdeel
De bewaring van een zaak, in de zin van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk
Wetboek, is een wettelijk begrip en dus moet de rechter, wanneer de verweerder
tot aansprakelijkheid betwist dat hij de bewaarder van die zaak is, bepalen of
hij de zaak bewaart met de mogelijkheid er toezicht, leiding en controle op uit
te oefenen.
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De hoedanigheid van bewaarder van een weg kan niet worden afgeleid uit de
vaststelling dat “ van het gemeentebestuur en zijn verzekeraar [m.a.w. de eiseressen] mag worden aangenomen dat zij met de bewuste begrippen vertrouwd
zijn”, zelfs als daarenboven rekening wordt gehouden met het feit dat “de
[eerste eiseres] voor de eerste rechter niet heeft betwist dat zij, op het tijdstip
van het ongeval, de bewaarder van de litigieuze weg was” en dat “zij zich die
hoedanigheid zelfs leek toe te eigenen” voor de eerste rechters, omstandigheden waarvan het bestreden vonnis aanneemt dat ze “niet [kunnen] worden
aangemerkt als het bewijs van het feit dat zij die hoedanigheid, op het tijdstip
van het ongeval, in rechte had”.
Het bestreden vonnis, dat enkel uit die gegevens afleidt dat de eerste eiseres
“op het tijdstip van het ongeval dus de bewaarder van de gebrekkige weg was”,
schendt zowel artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek als alle andere in het
middel bedoelde bepalingen.

III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Uit de artikelen 6, § 1, X, 1o en 2bis, 8 en 10 van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, 57, § 2, van de
bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van
de Gemeenschappen en de Gewesten, zoals hier van toepassing, 274
Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, L 1223-1 Waalse Wetboek van
de plaatselijke democratie en decentralisatie van 22 april 2004, en 7
van de wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging van de wetgeving
inzake wegen, zoals hier van toepassing, volgt dat de rijkswegen die
deel uitmaken van de “grote wegen”, die gelegen zijn op het grondgebied
van een gewest, beheerd worden door dat gewest, dat daarop toezicht,
leiding en controle uitoefent en daarvan dus, in de regel, de bewaarder
is in de zin van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek.
Het bestreden vonnis, dat vaststelt dat het ongeval zich heeft voorgedaan te Seraing, avenue Greiner, maar niet onderzoekt of het gaat
om een door het Waalse Gewest beheerde weg en evenmin enig gegeven
vermeldt dat aantoont dat de eerste eiseres op die weg toezicht, leiding
en controle uitoefende, en dat daarna overweegt dat uit het feit dat
“de N90, waarvan de avenue Greiner deel zou uitmaken”, “gesteld
dat het is bewezen”, “op het tijdstip van het ongeval daadwerkelijk
eigendom van het Waalse Gewest was”, niet kan worden afgeleid dat
de eerste eiseres “niet echt de bewaarder van de litigieuze weg zou
zijn geweest” en dat zij “niet het haar te dezen opgedragen bewijs
[levert] van het feit dat zij, op het tijdstip van de feiten, niet echt de
bewaarder van de litigieuze weg zou zijn geweest”, is niet naar recht
verantwoord.
Het onderdeel is gegrond.
Oproep tot bindendverklaring van het arrest
De eiseressen hebben er belang bij dat het arrest bindend wordt
verklaard ten aanzien van de daartoe voor het Hof opgeroepen partij.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Verklaart het arrest bindend ten aanzien van het Waalse Gewest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Namen,
zitting houdende in hoger beroep.
23 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Oosterbosch.

N° 375
1o

— 23 mei 2014
(C.13.0286.F)

kamer

1o EIGENDOM. — Mede-eigendom. — Onverdeelde goederen. — Mede-eigenaars. — Daad van beschikking. — Overdracht. — Geldigheid. — Draagwijdte.
2 o EIGENDOM. — M ede -eigendom. — Onverdeelde goederen. — Daad van
beschikking. — Derde. — Geldigheid. — M ede -eigenaars. — T egenstel baarheid. — Voorwaarden.

1o Artikel 577-2, § 6, van het Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de daden
van beschikking, om geldig te zijn, met medewerking van alle mede-eigenaars moeten geschieden, regelt de verhoudingen tussen de onverdeelde
eigenaars van een goed, met uitsluiting van de mogelijke verhoudingen
tussen die personen en derden  (1). (Art. 577-2, § 6, BW)
2o Uit artikel 577-2, § 6, van het Burgerlijk Wetboek, volgt dat de akte van
overdracht van een onverdeeld goed aan een derde, ook al is ze geldig
t.a.v. laatstgenoemde, niet kan worden tegengeworpen aan de mede-eigenaar die met die akte niet heeft ingestemd  (2). (Art. 577-2, § 6, BW)

(C. T. C. e.a.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 18 december 2012.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 5 mei 2014 een
conclusie neergelegd op de griffie.
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 375.
  (2) Id.
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Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— De artikelen 544, 546, 577-2, § 6, en 578 Burgerlijk Wetboek
Aangevochten beslissing
Het arrest, dat het vonnis van de eerste rechter tenietdoet, zegt dat de optredende notarissen hun staat van vereffening zullen moeten herzien […], door
met name de waarde van de met miskenning van de rechten van de eiseres
verduisterde goederen, die op de datum van de overdrachtsovereenkomst van
[31] maart 2005 is bepaald, bij equivalent te bepalen. Die beslissing steunt op
de volgende redenen :
“2) Geldigheid van de overdrachtsovereenkomst van 3 maart 2005 [lees :
31 maart 2005] :
De overdrachtsovereenkomst van [31] maart 2005 strekt tot overdracht van
zowel immateriële bestanddelen (pachtrecht op de verschillende percelen,
melk- en bietenquota, enz.) als materiële bestanddelen (veestapel, landbouwwerktuigen, gereedschap, voorraden, enz.).
(De eiseres) voert aan dat de overeenkomst van [31] maart 2005 nietig is of
haar op zijn minst niet kan worden tegengeworpen.
Het staat vast dat die overdracht, althans gedeeltelijk, betrekking had op
goederen die (de eiseres) voor een vierde in blote eigendom had.
De overdrachtsovereenkomst van [31] maart 2005 is echter rechtsgeldig : de in
artikel 1599 [Burgerlijk Wetboek] bepaalde nietigheid is een relatieve nietigheid,
aangezien enkel de koper, met uitsluiting van derden, zich daarop kan beroepen.
Dat neemt niet weg dat (de tweede verweerster), die goederen heeft verkocht
waarvan ze wist dat ze slechts een vruchtgebruik op een gedeelte daarvan had,
een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met de schade van (de
eiseres), die hierin bestaat dat bepaalde goederen waarvan zij blote eigenaar
was, zijn verdwenen of op zijn minst in essentie zijn veranderd.
De optredende notarissen zullen de verrichtingen van de vereffening-verdeling moeten voortzetten door de waarde van de goederen, die aldus met miskenning van de rechten van (de eiseres) zijn verduisterd en waarvan de waarde
was bepaald op [31] maart 2005, datum van de overdrachtsovereenkomst, bij
equivalent te bepalen.
Aangezien (de eiseres) niet vordert het recht van vruchtgebruik van (de
tweede verweerster) vervallen te verklaren, moet worden beslist dat het voormelde recht verlengd zal worden in de vorm van een quasi-vruchtgebruik (daar
het een geldsom betreft) op de waarde van die goederen”.
Grieven
Krachtens artikel 577- 2, § 6, Burgerlijk Wetboek moeten de andere daden van
beheer alsmede de daden van beschikking betreffende onverdeelde goederen,
om geldig te zijn, met medewerking van alle mede-eigenaars geschieden.
Die bepaling vereist derhalve dat de mede-eigenaars (houders van onverdeelde rechten) eenparig beslissen — regel van de eenparigheid — over het al
dan niet stellen van daden van beheer en van daden van beschikking.
De sanctie voor de niet-naleving van de regel van de eenparigheid bestaat
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erin dat de betwiste daad, waarvoor de instemming van de mede-eigenaar niet
vooraf is gevraagd, hem niet kan worden tegengeworpen.
De mede-eigenaar die zich niet akkoord heeft verklaard met de bewuste daad
van beschikking, kan derhalve aanvoeren dat die daad hem niet kan worden
tegengeworpen. Hij heeft het recht de daad, die is gesteld met miskenning van
de regel van de eenparigheid en zijn rechten dus heeft aangetast, te negeren.
Uit de bekritiseerde redenen blijkt dat het arrest het volgende vaststelt :
— de litigieuze overdrachtsovereenkomst van 31 maart 2005 betreft de overdracht van zowel immateriële bestanddelen (pachtrecht op verschillende
percelen, melk- en bietenquota, enz.) als materiële bestanddelen (veestapel,
landbouwwerktuigen, gereedschap, voorraden, enz.) ;
— de eiseres voert aan dat de overeenkomst van [31] maart 2005 nietig is of,
op zijn minst, haar niet kan worden tegengeworpen ;
— het staat vast dat de overdrachtsovereenkomst, althans gedeeltelijk,
betrekking had op goederen waarop de eiseres, tot beloop van een vierde
daarvan, een bloot eigendomsrecht had.
Het arrest had bijgevolg moeten beslissen dat de eiseres, die een bloot eigendomsrecht heeft op een vierde van de goederen uit de litigieuze overeenkomst,
het recht had de bekritiseerde overdrachtsovereenkomst te negeren, daar
die overeenkomst, niettegenstaande haar onverdeelde rechten, zonder haar
instemming was gesloten.
Het arrest beperkt zich echter tot de vaststelling dat de tweede verweerster
een fout heeft begaan die in een oorzakelijk verband staat met de schade van
de eiseres, die hierin bestaat dat bepaalde goederen waarop haar bloot eigendomsrecht rustte, zijn verdwenen of op zijn minst in essentie zijn veranderd.
Het arrest verzoekt de optredende notarissen bijgevolg die schade in aanmerking te nemen, door de waarde van de goederen, die aldus met miskenning van
de rechten van de eiseres zijn verduisterd, bij equivalent te bepalen.
Het arrest schendt zodoende artikel 577-2, § 6, Burgerlijk Wetboek, doordat het
weigert de daaruit voortvloeiende sanctie van niet-tegenwerpelijkheid toe te
passen, is niet naar recht verantwoord. Het schendt daarenboven de artikelen 544
en 546 Burgerlijk Wetboek, doordat het de eiseres het recht ontzegt zich op haar
bloot eigendomsrecht te beroepen, en artikel 578 van dat wetboek, doordat het de
tweede verweerster meer rechten toekent dan die welke die bepaling haar geeft.

III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
De door de verweersters tegen het middel opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid : het middel verzuimt naar artikel 826 Burgerlijk Wetboek te verwijzen
Het middel verwijt het arrest dat het de overdrachtsovereenkomst
van 31 maart 2005 geldig verklaart ten aanzien van de eiseres, terwijl
artikel 577-2, § 6, Burgerlijk Wetboek, het tegengestelde zou bepalen.
De schending van die bepaling zou, indien het middel gegrond is, op
zich reeds leiden tot vernietiging van het arrest.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel
Volgens artikel 577-2, § 6, Burgerlijk Wetboek moeten de daden van
beschikking, om geldig te zijn, met medewerking van alle mede-eigenaars geschieden.
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Die bepaling regelt de verhoudingen tussen de onverdeelde eigenaars
van een goed, met uitsluiting van de mogelijke verhoudingen tussen
die personen en derden.
Hieruit volgt dat de akte van overdracht van een onverdeeld goed
aan een derde weliswaar geldig is ten aanzien van laatstgenoemde,
maar niet kan worden tegengeworpen aan de mede-eigenaar die met
die akte niet heeft ingestemd.
Het arrest, dat vaststelt dat de tweede verweerster, bij overeenkomst
van 31 maart 2005, aan de eerste verweerster het volledige landbouwbedrijf heeft overgedragen dat deel uitmaakte van het gemeenschappelijk vermogen van de eerste verweerster en haar overleden echtgenoot, dat die overdracht van de materiële en immateriële bestanddelen
waaruit dat bedrijf bestond, “althans gedeeltelijk betrekking had op
goederen die [de eiseres] voor een vierde in blote eigendom had” en
dat laatstgenoemde “aanvoert dat de [voormelde] overeenkomst nietig
is of haar op zijn minst niet kan worden tegengeworpen”, schendt
artikel 577-2, § 6, Burgerlijk Wetboek, wanneer het overweegt dat “de
[litigieuze] overdrachtsovereenkomst echter rechtsgeldig is, [dat] de
in artikel 1599 [van datzelfde Wetboek] bepaalde nietigheid een relatieve nietigheid is, aangezien enkel de koper, met uitsluiting van
derden, zich daarop kan beroepen”, dat de tweede verweerster “een fout
heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met de schade van de
eiseres, die hierin bestaat dat bepaalde goederen waarop haar bloot
eigendomsrecht rustte, zijn verdwenen of op zijn minst in essentie zijn
veranderd” en dat de verrichtingen van verdeling-vereffening gebaseerd zullen moeten zijn op een “waarde[bepaling] bij equivalent van
de goederen, die aldus met miskenning van de rechten van [de eiseres]
zijn verduisterd [door rekening te houden met hun waarde] op 31 maart
2005, datum van de overdrachtsovereenkomst”.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de
geldigheid van de overdrachtsovereenkomst van 31 maart 2005.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
23 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Geubel. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van Ommeslaghe en mevr. Geinger.
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N° 376
3o

— 26 mei 2014
(C.11.0186.F)

kamer

ARBEIDSONGEVAL. — VERZEKERING. — Ongeval te wijten aan de
schuld van de werkgever of van een der aangestelden. — A rbeidsongeval lenverzekeraar. Vergoeding. — Verhaal tegen de verzekerde werkgever.
— Grenzen.

Wanneer ingevolge de afgesloten arbeidsongevallenverzekering aan de
getroffenen vergoedingen krachtens de Arbeidsongevallenwet zijn uitgekeerd, moet de arbeidsongevallenverzekeraar, omdat hij zijn uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen moet nakomen, zich
ervan onthouden tegen de werkgever, zijn verzekerde, een verhaal uit
te oefenen  (1). (Art. 47, Arbeidsongevallenwet ; art. 41, eerste lid, Wet
Landverzekeringsovereenkomst)

(MIVB,

vereniging naar publiek recht t.

AG I nsurance n.v.)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep
gewezen op 24 juni 2010 door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Bij beschikking van 9 mei 2014 werd de zaak door de eerste voorzitter
verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
In het verzoekschrift tot cassatie, waarvan een eensluidend afschrift
aan dit arrest gehecht is, voert de eiseres een middel aan :
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Middel
Krachtens artikel 46, § 1, 6 o, Arbeidsongevallenwet, blijft, ongeacht
de uit deze wet voortvloeiende rechten, de rechtsvordering inzake
burgerlijke aansprakelijkheid mogelijk voor de getroffene of zijn
rechthebbenden tegen de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden,
wanneer het ongeval een verkeersongeval betreft.
Krachtens artikel 47, eerste lid, van dezelfde wet, wordt de arbeidsongevallenverzekeraar gesubrogeerd in de rechten van de getroffene

  (1) Cass. 8 september 1992, AR 5456, AC 1991-92, nr. 598.
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tegen de voor het arbeidsongeval aansprakelijke, tot beloop van de
gedane uitkeringen binnen de in het tweede lid bepaalde grenzen.
Volgens artikel 41, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst,
treedt de verzekeraar die de schadevergoeding betaald heeft, ten belope
van het bedrag van die vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen
van de verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden.
Wanneer uit de arbeidsongevallenwet voortvloeiende vergoedingen
aan de getroffenen worden betaald op grond van de gesloten arbeidsongevallenverzekering, mag de arbeidsongevallenverzekeraar geen
verhaal uitoefenen tegen de werkgever, zijn verzekerde, omdat hij zijn
uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen moet
nakomen.
Het bestreden vonnis, dat de subrogatoire rechtsvordering van de
verweerster in haar hoedanigheid van arbeidsongevallenverzekeraar in beginsel gegrond verklaart tegen de eiseres, haar verzekerde,
schendt de artikelen 47, Arbeidsongevallenwet, en 41, eerste lid, Wet
Landverzekeringsovereenkomst.
In zoverre is het middel gegrond.
Omvang van de vernietiging
De vernietiging van de beslissing die de vordering van de verweerster
tegen de eiseres in beginsel gegrond verklaart, strekt zich uit tot de
beslissing die de tegenvordering van de eiseres tegen de verweerster
tot betaling van een schadevergoeding wegens tergende en roekeloze
procesvoering niet gegrond verklaart op grond van het door de bodemrechter aangetoonde verband tussen die beslissingen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de
grondslag van de vordering van de verweerster tegen de eiseres en over
de grondslag van de tegenvordering van de eiseres tegen de verweerster.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
van Waals Brabant, zitting houdende in hoger beroep.
26 mei 2014 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en de heer De Bruyn.
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N° 377
3o

— 26 mei 2014
(C.13.0450.F)

kamer

KOOP. — Eenzijdige verkoopbelofte. — Lichten van
Verjaring. — Beginsel. — Wil van de partijen.

de optie.

— Termijn. —

Het recht van de begunstigde van de contractbelofte om de optie te lichten
verjaart in de regel door verloop van tien jaar als de belofte geen enkele
termijn bepaalt ; de uitlegging van de wil van de partijen kan de rechter
niettemin ertoe brengen om uit de omstandigheden af te leiden dat de
belofte werd gedaan voor een minder lange termijn dan de verjaringstermijn. (Art. 2262bis, § 1, eerste lid, BW)

(I. e.a. t. B. e.a.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 7 januari 2013.
De zaak is bij beschikking van 6 mei 2014 door de eerste voorzitter
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren een middel aan dat luidt als volgt :
.........................................................
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
Het arrest vermeldt dat de rechtsvoorganger van de verweerders “de
eisers een eenzijdige verkoopbelofte heeft gedaan door hun bepaalde
gronden tegen een bepaalde prijs te verkopen ; dat bod was bindend
voor de verkoper en kreeg enkel kracht van verkoop zodra de eisers het
aanvaard hadden ; de rechtsvoorganger van de verweerders heeft geen
enkele termijn vooropgesteld aan de eisers om het bod te aanvaarden”.
Ofschoon de bodemrechters vervolgens het begrip “bieder” hanteren,
blijkt uit de bewoordingen van het arrest, die ten opzichte van elkaar
worden uitgelegd, dat zij de litigieuze rechtshandeling beschouwd
hebben als een eenzijdige verkoopbelofte van de rechtsvoorganger van
de verweerders aan de eisers.

ARREST-2014-5.indb 1320

15/04/15 16:01

N° 377 - 26.5.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

1321

Het arrest bevat niet de in het onderdeel aangevoerde tegenstrijdigheid.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 2262bis, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, verjaart
het recht van de begunstigde van de contractbelofte om de optie te
lichten, in de regel, door verloop van tien jaar als de belofte geen enkele
termijn bepaalt.
De uitlegging van de wil van de partijen kan de rechter niettemin
ertoe brengen om uit de omstandigheden af te leiden dat de belofte
werd gedaan voor een minder lange termijn dan de verjaringstermijn.
Het arrest oordeelt dat de eisers beweren dat de verkoop plaatsvond maar dat ze het ogenblik niet vermelden waarop ze hun instemming zouden hebben betuigd, dat de eisers niet aantonen of ze het bod
vóór of na het overlijden van de rechtsvoorganger van de verweerders zouden hebben aanvaard, dat de verweerders geoordeeld hebben
dat de verkoopbelofte vervallen was vermits “hun dagvaarding van
11 oktober 2010 de ontbinding van de verkoop vorderde terwijl ze bij
wijze van motivering toch lieten verstaan dat een verkoop nooit heeft
plaatsgevonden, noch een begin van akkoord tussen de erfgenamen en
de vermeende kopers” en dat de eisers slechts in hun conclusie “die
op 25 januari 2011 voor de eerste rechter werd neergelegd” hun wil
hebben uitgedrukt om het bod te aanvaarden, en dat de verkoopbelofte
betrekking had op drie welbepaalde stukken grond “tegen een prijs
die geen zware mutaties in liquiditeiten vergde zodat een termijn van
enkele weken volstond opdat de eisers een standpunt zouden innemen,
wat ze niet gedaan hebben”.
Met al die redenen, verantwoordt het arrest naar recht zijn beslissing dat de verweerders niet meer gehouden waren aan de verkoopbelofte van hun rechtsvoorganger.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
26 mei 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Palumbo, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de
heer T’Kint.
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N° 378
3o

— 26 mei 2014
(S.12.0106.F)

kamer

1o GEZINSBIJSLAG. — WERKNEMERS. — I nstelling van sociale zekerheid. — Beslissing. — K ennisgeving. — A fwezigheid. — Gevolg. — Beroepstermijn.
2 o CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Belang. — Substitutie van motieven. — R echtsgrond. — Gezinsbijslag. — H andvest van de
sociaal verzekerde. — Ontvankelijkheid.

1o Wanneer een instelling van sociale zekerheid aan de belanghebbende
sociaal verzekerde kennis moet geven van haar beslissing, heeft de nietkennisgeving in de regel niet de nietigheid van de beslissing tot gevolg
maar heeft ze enkel een weerslag op de termijn om hoger beroep in te
stellen, die dan niet ingaat. (Artt. 7, eerste lid, 14, eerste lid, en 23,
eerste lid, Wet Handvest Sociaal Verzekerde)
2o Het middel dat het bestreden arrest verwijt de litigieuze beslissing nietig
te hebben verklaard louter op grond dat ze niet in kennis was gesteld
terwijl de wet van 11 april 1995 in een dergelijke sanctie niet voorziet,
aangezien de beslissing van de appelrechters uitspraak te doen over het
recht op uitkeringen verantwoord is door een rechtsgrond voortvloeiend
uit de artikelen 7, eerste lid, 14, eerste en tweede lid, en 23, eerste lid, van
het Handvest van de Sociaal Verzekerde, die hem verplicht uitspraak
te doen over de grond van een vordering waarvan de termijn om tegen
de betwiste beslissing beroep in te stellen niet is ingegaan doordat ze
niet ter kennis werd gebracht, is niet ontvankelijk wegens gebrek aan
belang. (Artt. 7, eerste lid, 14, eerste lid, en 23, eerste lid, Wet Handvest Sociaal Verzekerde)

(RKW t. Voisin,

voorlopig bewindvoerder van de goederen
van

G. e.a.)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Luik van 14 mei 2012.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert twee middelen aan opgesteld als volgt :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 7, 13, 14 en 16 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het
“handvest” van de sociaal verzekerde ;
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— artikel 488bis-K van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 1138, inzonderheid 2 o, van het Gerechtelijk Wetboek ;
— algemeen rechtsbeginsel beschikkingsbeginsel genaamd ;
— artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 ;
— algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest oordeelt dat de betwiste beslissing van de eiser van
17 november 2006 nietig is, beslist dat C.G. tijdens de onderzochte periode de
bijslagtrekkende was van de kinderbijslag en bevestigt het vonnis van de eerste
rechter in zoverre hij de oorspronkelijke vordering van de eerste verweerder
gegrond verklaard had en de eiser veroordeeld had om hem de kinderbijslag
te storten die vanaf 1 oktober 2006 aan C. G. toekwamen, op grond van alle
redenen, en inzonderheid om de onderstaande redenen :
“De nietigheid van de litigieuze administratieve beslissing
De litigieuze beslissing van de eiser van 17 november 2006 werd genomen op
grond van artikel 69, § 1, derde lid, van de wetten betreffende de kinderbijslag
voor werknemers, gecoördineerd op 19 december 1939. (…)
Daaruit volgt, zoals de eerste rechter dat terecht beklemtoont, dat de beslissing van de eiser van 17 november 2006 is genomen overeenkomstig artikel 69,
§ 1, derde lid, van de gecoördineerde wetten.
Hierbij dient men rekening te houden met artikel 488bis-K, Burgerlijk
Wetboek, dat onder het hoofdstuk met het opschrift ‘voorlopig bewind over de
goederen toebehorend aan een meerderjarige’ voorkomt.
Dat stelsel heeft tot gevolg dat de beschermde persoon gedeeltelijk of volledig
rechtsonbekwaam is, binnen de door de vrederechter bepaalde grenzen, (die
beslist over het voorlopige bewind en die de voorlopige bewindvoerder aanstelt),
uitsluitend voor het beheer van de goederen van die persoon die, voor het
overige, al zijn subjectieve rechten kan blijven uitoefenen : met uitzondering
van het verrichten van handelingen van vermogensrechtelijke aard (…).
Luidens dat artikel 488bis-K, worden betekeningen en kennisgevingen aan
personen aan wie een voorlopige bewindvoerder is toegevoegd, gedaan aan
diens woonplaats of verblijfplaats.
Met ‘te verrichten betekeningen en kennisgevingen’ bedoelt dat wetsvoorschrift de rechtshandelingen die aan de geadresseerde moeten worden betekend
of waarvan hij in kennis moet worden gesteld, willen ze uitwerking hebben (…).
Om dat artikel op onderhavig geval toe te passen, moet eerst worden nagegaan of een beslissing genomen in uitvoering van artikel 69, § 1, derde lid, het
voorwerp moet zijn van een ‘kennisgeving’, die niet alleen aan de vader maar
ook aan de moeder ‘moet worden verricht’. Op dat punt zegt artikel 69 niets.
Daarom moet gerefereerd worden aan de wet van 11 april 1995 tot invoering
van het ‘handvest’ van de sociaal verzekerde. Artikel 2, 8 o, van die wet is van
toepassing op de beslissing genomen krachtens voornoemd artikel 69, § 1, derde
lid, want die beslissing is een eenzijdige rechtshandeling met individuele
strekking die uitgaat van een instelling van sociale zekerheid en die beoogt
rechtsgevolgen te hebben niet alleen jegens de vader, aan wie men de hoedanigheid van bijslagtrekkende heeft toegekend, maar ook jegens de moeder, die
deze hoedanigheid ontnomen wordt.
Volgens artikel 7, eerste lid, van de wet van 11 april 1995 zijn de instellingen
van sociale zekerheid en de diensten belast met de betaling van sociale presta-
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ties gehouden de belanghebbenden, uiterlijk op het moment van de uitvoering, in
kennis te stellen van iedere hen betreffende gemotiveerde beslissing ; de kennisgeving moet bovendien de bestaande mogelijkheden tot beroep vermelden,
alsmede de vormen en termijnen die ter zake moeten worden nageleefd.
Daaruit volgt dat als de moeder een ‘belanghebbende’ en ‘hen betreffende’
persoon is in de zin van dat artikel, aangezien haar de hoedanigheid van
bijslagtrekkende ontnomen wordt, de overeenkomstig artikel 69, § 1, derde lid,
genomen beslissing het voorwerp moet zijn van een ‘kennisgeving’ die aan de
moeder ‘dient te worden verricht’. Voorts verkeerde de eiser zelf in die overtuiging aangezien hij mevrouw G. in kennis heeft gesteld van zijn beslissing van
17 november 2006.
De eiser heeft echter de voorlopige bewindvoerder, de eerste verweerder, niet
in kennis gesteld van die beslissing uiterlijk op het ogenblik van de uitvoering
ervan, zoals artikel 488bis-K dat vereist.
Welke sanctie staat op de schending van dat artikel ? De nietigheid van de
beslissing die niet regelmatig ter kennis werd gegeven (en niettegenstaande,
in voorkomend geval, artikel 860, Gerechtelijk Wetboek) (ibid., p. 48 ; cf. Arbh.
Luik, 9 e k., 8 november 2010, AR 2010/AU/144).
Het ontbreken van kennisgeving, die enkel de nietigheid van de niet in kennis
gestelde beslissing tot gevolg heeft, moet bijgevolg niet beschouwd worden
als een fout van de instelling van sociale zekerheid, fout waarvan zou moeten
worden nagaan of ze schade heeft veroorzaakt, en schade waarvan men de
omvang zou moeten kunnen meten om een evenredig herstel ervan te bepalen.
Het arbeidshof meent dus dat de eerste rechter die juridische piste ten
onrechte heeft gevolgd en zodoende de oorspronkelijke vordering van de eerste
verweerder, die de litigieuze beslissing betwistte, heeft omgevormd tot een
aansprakelijkheidsvordering jegens de eiser en aldus de indruk heeft gewekt
dat de kinderbijslagen tot betaling waarvan laatstgenoemde veroordeeld werd,
een schadevergoeding zou zijn.
Tot besluit, moet men de nietigheid vaststellen van de litigieuze beslissing
van 17 november 2006.
De rechterlijke beslissing
Krachtens zijn volle rechtsmacht, kan de rechter de nietig verklaarde administratieve beslissing vervangen door een nieuwe beslissing die het meest
geschikt is in het desbetreffende geval (…).
Het zou hier niet opgaan om de beslissing, die trouwens vernietigd is, te
bevestigen door de hoedanigheid van bijslagtrekkende van de moeder opnieuw
naar de vader over te hevelen, op vraag van laatstgenoemde, in het licht van de
inlichtingen uit het Rijksregister van de natuurlijke personen.
Het zou ook niet opgaan om de aansprakelijkheid van de eiser af te wegen en
na te gaan of deze verminderd, of zelfs vervallen is, door de civielrechtelijke
aansprakelijkheid van de voorlopige bewindvoerder, aangezien de kantonnale
magistraat overigens als enige de kwaliteit van diens beheer kan beoordelen.
Eigenlijk moeten de rechten van mevrouw G. bepaald worden en moet rekening gehouden worden, inzonderheid, met haar recht van houder van de hoedanigheid van bijslagtrekkende gedurende de periode vanaf 1 oktober 2006 en
waarvan mag worden vastgesteld dat zij op 30 juni 2007 geëindigd is aangezien
de eiser vanaf 1 juli door de RSZPPO vervangen werd.
Uit artikel 69, § 1, van de gecoördineerde wetten, volgt dat de kinderbijslag
in de regel aan de moeder betaald wordt, behalve als zij het kind niet daadwerkelijk opvoedt.
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Maar de stukken van het dossier van de rechtspleging tonen aan dat mevrouw
G., en niet de vader, het kind tijdens de ganse periode van 1 oktober 2006 tot
30 juni 2007, daadwerkelijk heeft opgevoed, gehuisvest en onderhouden. Die
toestand wordt overigens niet betwist door de eiser. En de tweede verweerder is
niet verschenen om het te ontkennen. Hij heeft dit juist toegegeven, aangezien
blijkt dat, in het kader van een verzoeningsprocedure voor de vrederechter, hij
aanvaard heeft om, vanaf 1 juni 2006 een onderhoudsbijdrage te betalen voor de
kosten van het kind.
Bijgevolg moet worden vastgesteld dat mevrouw G. de hoedanigheid van
bijslagtrekkende had tijdens de onderzochte periode, ook al was het kind door
een fout of een onachtzaamheid die haar of de voorlopige bewindvoerder kan
worden verweten niet op haar domicilie in het rijksregister ingeschreven.
Bijgevolg moet het dictum van het bestreden vonnis, deels om andere redenen
dan die van de eerste rechter, bevestigd worden in zoverre het de oorspronkelijke vordering gegrond verklaart en de eiser veroordeelt tot het betalen van
kinderbijslagen aan de eerste verweerder die vanaf 1 oktober 2006 aan mevrouw
G. moesten toekomen. Dat dictum moet ook vervolledigd worden met de verduidelijking dat de periode in kwestie, die op die laatste datum is ingegaan, op
30 juni 2007 geëindigd is.
In dit opzicht is het hoger beroep dus ongegrond”.
Grieven
Eerste onderdeel
Het vonnis van de eerste rechter heeft beslist dat de eiser een fout had begaan
door de litigieuze beslissing van 17 november 2006 niet ter kennis te brengen
van de eerste verweerder en dat die civielrechtelijke fout aan mevrouw G.
schade had veroorzaakt, die overeenstemt met alle kinderbijslagen die de eiser
sinds 1 oktober 2006 aan de tweede verweerder heeft gestort. Dat vonnis had de
eiser dus veroordeeld ten aanzien van mevrouw G. op grond van een burgerlijke
aansprakelijkheid buiten overeenkomst.
De eiser heeft tegen dat vonnis hoger beroep ingesteld. Hij betwistte aldus
voor het arbeidshof het bestaan van een oorzakelijk verband tussen een eventuele fout van zijnentwege en de schade van mevrouw G., beweerde dat mevrouw
G. en de tweede verweerder een fout hadden begaan en dat de schade van
mevrouw G. beperkt was.
De eerste verweerder vorderde voor het arbeidshof de bevestiging van het
vonnis van de eerste rechter aangezien hij van oordeel was dat de eiser daadwerkelijk een fout had begaan die een oorzakelijk verband had met de schade
van mevrouw G..
In zijn op 9 december 2011 neergelegd schriftelijk advies beperkte het auditoraat-generaal bij het arbeidshof het debat eveneens tot het bestaan van een
burgerlijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de eiser.
Geen enkele partij in het geding vroeg dus om de op 17 november 2006 door de
eiser genomen beslissing te vernietigen en uitspraak te doen over de hoedanigheid van bijslagtrekkende van mevrouw G. of van de tweede verweerder, en om
aldus de litigieuze beslissing door een nieuwe beslissing te vervangen.
Het bestreden arrest oordeelt echter wel in die zin. Het spreekt de nietigheid uit van eisers’ beslissing van 17 november 2006 en beslist dat mevrouw
G. de hoedanigheid van bijslagtrekkende had tijdens de onderzochte periode.
Hiermee wijzigt het bestreden arrest het voorwerp van de vordering, miskent
het het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd en schendt
het artikel 1138, 2 o, Gerechtelijk Wetboek.
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Daarenboven, doordat het bestreden arrest uitspraak doet over de nietigheid
van de beslissing van 17 november 2006 en over de hoedanigheid van bijslagtrekkende van mevrouw G. of van de tweede verweerder zonder het debat op
dat punt te heropenen, terwijl de partijen hun debat beperkten tot het bestaan
van een aansprakelijkheid buiten overeenkomst, hoofdzakelijk van de eiser,
miskent het het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en
artikel 6, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome, op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955.
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 7 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van een “handvest” van de sociaal verzekerde, zijn de instellingen van sociale zekerheid en
de diensten belast met de betaling van sociale prestaties gehouden de belanghebbenden, uiterlijk op het moment van de uitvoering, in kennis te stellen van
iedere hen betreffende gemotiveerde beslissing.
Artikel 14 van dezelfde wet bepaalt de vermeldingen die de beslissingen tot
toekenning of weigering van de prestaties moeten bevatten en bepaalt in zijn
tweede lid dat het ontbreken van de aldus vereiste vermeldingen impliceert dat
de termijn om een voorziening in te stellen niet ingaat.
Aldus stelt de wet geen specifieke sanctie in als geen kennis wordt gegeven
van de beslissing overeenkomstig artikel 7 van het handvest van de sociaal
verzekerde. In dat geval moet dus hoogstens dezelfde sanctie worden toegepast
als voor het ontbreken van één van de vermeldingen die met toepassing van
artikel 14 van het handvest vereist zijn, of de burgerlijke aansprakelijkheid van
de instelling van sociale zekerheid te bepalen wanneer het niet plaatsvinden van
de kennisgeving een nadeel aan de sociaal verzekerde heeft berokkend.
Het gebrek aan kennisgeving van een beslissing van een instelling van
sociale zekerheid jegens een sociaal verzekerde tast in geen geval de beslissing zelf aan aangezien de regel die de kennisgeving oplegt niet op straffe van
nietigheid is voorgeschreven.
Het bestreden arrest oordeelt dat de litigieuze beslissing krachtens artikel 7,
eerste lid, van de voornoemde wet van 11 april 1995 en artikel 488bis-K, Burgerlijk Wetboek, ter kennis moest worden gebracht van de eerste verweerder. Het
beslist dat de beslissing nietig is bij gebrek aan kennisgeving.
Het bestreden arrest dat aldus beslist dat de litigieuze beslissing nietig is
louter op grond dat zij niet ter kennis was gebracht van de eerste verweerder,
terwijl de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal
verzekerde niet voorziet in een dergelijke sanctie, en dat de enige toepasselijke
sanctie hoogstens het niet ingaan kan zijn van de termijn om beroep in te
stellen tegen die beslissing of het openen van een aansprakelijkheidsvordering
buiten overeenkomst, schendt de artikelen 7, 13, 14 en 16, van de wet van 11 april
1995 tot invoering van het “handvest” van de sociaal verzekerde en, voor zoveel
nodig, artikel 488bis-K, Burgerlijk Wetboek.

.........................................................
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
De eerste verweerder vorderde in zijn conclusie, in de hoedanigheid
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van voorlopige bewindvoerder van de moeder van het kind, de veroordeling van de eiser om hem de kinderbijslagen te betalen voor de periode
van 1 oktober 2006 tot 14 december 2007.
Het bestreden arrest dat de eiser veroordeelt tot het betalen van die
bijslagen aan de voornoemde verweerder voor de periode van 1 oktober
2006 tot 30 juni 2007, wijzigt niet het voorwerp van de vordering,
miskent niet het beschikkingsbeginsel en schendt niet artikel 1138, 2o,
Gerechtelijk Wetboek.
Voor het overige miskent het bestreden arrest, dat die veroordeling
uitspreekt op grond van artikel 69, § 1, eerste lid, Kinderbijslagwet
Werknemers, waarvan de partijen de toepassing in hun conclusies
betwistten, het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging niet en schendt het artikel 6 EVRM niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Luidens artikel 7, eerste lid, Wet Handvest Sociaal Verzekerde, zijn
de instellingen van sociale zekerheid en de diensten belast met de betaling van sociale prestaties gehouden de belanghebbenden, uiterlijk
op het moment van de uitvoering, in kennis te stellen van iedere hen
betreffende gemotiveerde beslissing ; de kennisgeving moet bovendien
de bestaande mogelijkheden tot beroep vermelden, alsmede de vormen
en termijnen die ter zake moeten worden nageleefd.
Overeenkomstig artikel 14, eerste lid, Wet Handvest Sociaal Verzekerde, moeten de beslissingen tot toekenning of weigering van de
prestaties de volgende vermeldingen bevatten : 1o de mogelijkheid om
voor de bevoegde rechtbank een voorziening in te stellen ; 2o het adres
van de bevoegde rechtscolleges ; 3o de termijn om een voorziening in
te stellen en de wijze waarop dit moet gebeuren en 4o de inhoud van
de artikelen 728 en 1017 van het Gerechtelijk Wetboek. Het tweede
lid bepaalt vervolgens dat indien de beslissing de in het eerste lid
genoemde vermeldingen niet bevat, de termijn om een voorziening in
te stellen niet ingaat.
Artikel 23, eerste lid, bepaalt dat, onverminderd gunstiger termijnen
voortvloeiend uit specifieke wetgevingen, tegen de beslissingen van de
instellingen van sociale zekerheid die bevoegd zijn voor de toekenning,
betaling of de terugvordering van prestaties, op straffe van verval,
beroep moet worden ingesteld binnen drie maanden na de kennisgeving van die beslissingen of na de kennisneming van de beslissing door
de sociaal verzekerde indien geen kennisgeving plaats had.
Uit het geheel van die bepalingen volgt dat wanneer een instelling
van sociale zekerheid aan de belanghebbende sociaal verzekerde kennis
moet geven van haar beslissing, het niet plaatsvinden van de kennisgeving in de regel niet de nietigheid van de beslissing tot gevolg heeft,
maar enkel een weerslag heeft op de termijn om een voorziening in te
stellen, die dan niet ingaat.
Het bestreden arrest stelt vast dat de eerste verweerder, in de hoedanigheid van voorlopige bewindvoerder van de moeder van het kind,
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beroep heeft ingesteld tegen de beslissing van de eiser die de vader
aanwijst als bijslagtrekkende van de kinderbijslagen vanaf 1 oktober
2006 en dat hij de betaling heeft gevorderd van de bijslagen die vanaf
die datum aan de moeder toekwamen. Het oordeelt, zonder op dat
punt te worden bekritiseerd, dat laatstgenoemde een belang had bij
de beslissing van de eiser en dat deze de eerste verweerder daarvan
in kennis had moeten stellen overeenkomstig de artikelen 7 van het
“Handvest» en 488bis-K, Burgerlijk Wetboek, hetgeen hij niet gedaan
heeft.
Uit die redenen volgt dat, aangezien de termijn om beroep in te
stellen tegen de litigieuze beslissing nog niet was ingegaan voor de
eerste verweerder, het arbeidshof uitspraak moest doen over de grond
van zijn vordering en zich bijgevolg moest uitspreken over het recht op
de litigieuze kinderbijslagen.
De beslissing om uitspraak te doen over dat recht op de bijslagen
is bijgevolg verantwoord volgens een rechtsgrond afgeleid uit de artikelen 7, eerste lid, 14, eerste en tweede lid, en 23, eerste lid, Wet Handvest Sociaal Verzekerde.
Het middel dat, ook al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden,
heeft geen belang en is bijgevolg niet ontvankelijk.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
26 mei 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer
Mahieu en de heer Van Ommeslaghe.

N° 379
2o

— 27 mei 2014
(P.12.1265.N)

kamer

1o RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — Strafvordering. — Correctionele
rechtbank of politierechtbank. — A diëren van de strafrechter. — A kte
van aanhangigmaking. — Voorwerp.
2 o STRAFVORDERING. — A diëren
aanhangigmaking. — Voorwerp.

van

de

strafrechter.

— A kte

van

3o RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — Strafvordering. — Oorspronke lijke kwalificatie. — H eromschrijving van de feiten. — Voorwaarde.
4o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Strafzaken. — Strafvordering. — A kte van aanhangigmaking. — Voorwerp. — Wettelijke omschrijving. — Beoordeling. — Grens.
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5o STRAFVORDERING. — A diëren van de strafrechter. — A kte van
aanhangigmaking. — Voorwerp. — Wettelijke omschrijving. — Onaantast bare beoordeling door de feitenrechter. — Grens.
6 o RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — Strafvordering. — A diëren van
de strafrechter. — A kte van aanhangigmaking. — Voorwerp. — Wette lijke omschrijving. — Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
— Grens.
7o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijsvoering. — P rejudicieel geschil.
— M isdrijf dat verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
— Bewijsregels van burgerlijk recht. — Oplichting. — Overeenkomst die
het voorwerp van het misdrijf is. — Gevolg.
8o PREJUDICIEEL GESCHIL. — Strafzaken. — Bewijsvoering. — M isdrijf
dat verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. — Bewijsre gels van burgerlijk recht. — Oplichting. — Overeenkomst die het voorwerp van het misdrijf is. — Gevolg.
9 o OPLICHTING. — Overeenkomst die het
Bewijsvoering. — Toepasselijke regels.

voorwerp van het misdrijf is.

—

1o en 2o In correctionele of politiezaken maakt de verwijzingsbeschikking
van het onderzoeksgerecht of de dagvaarding om voor het vonnisgerecht
te verschijnen niet de daarin vermelde kwalificatie en omschrijving bij
het vonnisgerecht aanhangig, maar wel de feiten zoals ze blijken uit de
stukken van het onderzoek en die aan de verwijzingsbeschikking of de
dagvaarding ten grondslag liggen  (1) ; (Art. 182 Wetboek van Strafvordering)
3o De feitenrechter is niet gebonden door de kwalificatie die de dagvaarding of de verwijzingsbeschikking gaf ; om tot heromschrijving te kunnen
overgaan, is niet vereist dat de bestanddelen van het oorspronkelijk
omschreven misdrijf en van het heromschreven misdrijf dezelfde zijn,
maar wel, mits eerbiediging van het recht van verdediging, dat de nieuwe
omschrijving hetzelfde feit tot voorwerp heeft als de feitelijke gebeurtenis
die het voorwerp van de vervolging uitmaakt  (2).
4o, 5o en 6 o De feitenrechter oordeelt onaantastbaar welke de wettelijke
omschrijving is van de feiten die bedoeld zijn in de dagvaarding of de
verwijzingsbeschikking, voor zover die omschrijving niet onverenigbaar
is met die feiten  (3).
  (1) Cass. 23 september 1987, AR 6005, AC 1987-88, nr. 51 ; Cass. 8 december 1992, AR
5908, AC 1992, nr. 774 ; Cass. 7 september 1994, AR P.94.1051.F, AC 1994, nr. 364 ; Cass.
28 januari 1997, AR P.96.0039.N, AC 1997, nr. 51 ; Cass. 25 november 1997, AR P.95.1350.N,
AC 1997, nr. 500 ; Cass. 21 juni 2000, AR P.00.0446.F, AC 2000, nr. 389, Cass. 23 oktober
2002, AR P.02.0958.F, AC 2002, nr. 561 ; Cass. 13 september 2005, AR P.05.0657.N, AC 2005,
nr. 430 ; Cass. 5 september 2006, AR P.06.0649.N, AC 2006, nr. 389 met noot M.T. ; Cass.
20 februari 2007, AR P.06.1377.N, AC 2007, nr. 104 ; Cass. 24 mei 2011, AR P.11.0070.N, AC
2011, nr. 344.
  (2) Zie Cass. 3 februari 1998, AR P.96.1379.N, AC 1998, nr. 60 ; Cass. 19 januari 1999,
AR P.97.0599.N, AC 1999, nr. 30.
  (3) Zie Cass. 4 april 2006, AR P.05.1650.N, AC 2006, nr. 195 ; Cass. 11 oktober 2011, AR
P.11.0389.N, AC 2011, nr. 538.
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7o, 8o en 9o Artikel 16 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering
dat de strafrechter oplegt, wanneer het misdrijf verband houdt met de
uitvoering van een overeenkomst waarvan het bestaan ontkend wordt of
waarvan de uitlegging betwist wordt, zich te gedragen naar de bewijsregels van het burgerlijk recht is niet van toepassing wanneer de overeenkomst zelf het voorwerp van het misdrijf is en gebruikt wordt voor het
plegen van oplichting  (1).

(S. t. B. e.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 11 juni 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes
middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De eiser is voor het hem ten laste gelegde feit A.2 vrijgesproken.
Zijn cassatieberoep tegen die beslissing is bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk.
Eerste middel
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 1 Voorafgaande
Titel Wetboek van Strafvordering en de artikelen 130 en 182 Wetboek
van Strafvordering : het arrest verklaart een feit van oplichting, namelijk de akkoordverklaring van 29 november 2006 met een ereloonovereenkomst ten bedrage van 50.000 euro, dat niet geviseerd was door de
verwijzingsbeschikking van de raadkamer, lastens de eiser bewezen.
3. In correctionele of politiezaken maakt de verwijzingsbeschikking
van het onderzoeksgerecht of de dagvaarding om voor het vonnisgerecht te verschijnen niet de daarin vervatte kwalificatie of omschrijving bij het vonnisgerecht aanhangig, maar wel de feiten zoals zij
blijken uit de stukken van het onderzoek en die aan de verwijzingsbeschikking of de dagvaarding ten grondslag liggen.
De feitenrechter is niet gebonden door de kwalificatie die de dagvaarding of de verwijzingsbeschikking aan de feiten gaf. Om tot heromschrijving te kunnen overgaan, is niet vereist dat de bestanddelen van het
  (1) Cass. 14 december 1982, AR nr. 7562, AC 1982-83, nr. 224 ; zie Cass. 22 januari 1991,
AR nr. 4104, nr. 264 ; Cass. 2 oktober 2001, AR P.00.0133.N, AC 2001, nr. 514.
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oorspronkelijk omschreven misdrijf en van het heromschreven misdrijf
dezelfde zijn. Vereist is, mits eerbiediging van het recht van verdediging, dat de nieuwe omschrijving hetzelfde feit tot voorwerp heeft als de
feitelijke gebeurtenis die het voorwerp van de vervolging uitmaakt, wat
ook het tijdstip waarop het misdrijf is gepleegd, kan betreffen.
4. De feitenrechter oordeelt onaantastbaar welke de wettelijke
omschrijving is van de feiten die bedoeld zijn in de dagvaarding of de
verwijzingsbeschikking, voor zover die omschrijving niet onverenigbaar is met die feiten.
In zoverre het onderdeel opkomt tegen de onaantastbare beoordeling
door de feitenrechter van de aan de feiten te geven kwalificatie of een
onderzoek van feiten vraagt, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het
niet ontvankelijk.
5. De eiser werd aanvankelijk ingevolge een beschikking van de raadkamer te Brugge van 27 oktober 2010 voor de correctionele rechtbank
gedaagd wegens oplichting (telastlegging A), namelijk :
“1. van een bedrag van 25.000,00 euro ten nadele van [beide verweerders] te Brugge en bij samenhang te Turnhout, in februari/maart 2006 ;
2. (…) ;
3. van een bedrag van 25.000,00 euro ten nadele van [beide verweerders] te Brugge en bij samenhang te Wilrijk, in maart 2007”.
Op de rechtszitting van 8 mei 2012 van het hof van beroep te Gent werd
de eiser ervan in kennis gesteld dat het hem ten laste gelegde misdrijf
van oplichting (telastlegging A) mogelijk als volgt zou worden heromschreven, heromschrijving waarop hij zich heeft verdedigd :
“1. te Brugge op 29 november 2006 een akkoordverklaring met een
ereloonovereenkomst ten bedrage van 50.000 euro (verbintenis te
betalen), in uitvoering waarvan een eerste geldsom van 25.000 euro werd
afgegeven te Turnhout op een niet nader te bepalen tijdstip in de periode
‘van 01 november 2006 tot 31 december 2006’ en een tweede geldsom van
25.000 euro te Wilrijk op een niet nader te bepalen tijdstip in de periode
‘van 01 maart 2007 tot 31 maart 2007’ ten nadele van [beide verweerders] ;
2. (…).”
6. Met de redenen die het arrest (rubriek 1.4) bevat, verantwoorden de
appelrechters hun beslissing naar recht dat de feiten van oplichting
die zij aldus heromschrijven en bewezen verklaren, dezelfde zijn als de
feitelijke gebeurtenis die het voorwerp uitmaakte van de verwijzingsbeschikking. Aldus doen de appelrechters geen uitspraak over feiten
die bij hen niet aanhangig waren.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
7. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1319, 1320 en
1322 Burgerlijk Wetboek : door de overweging dat door de wijziging
van de omschrijving van de feiten de in de verwijzingsbeschikking
vermelde materiële feitelijke gedragingen van de eiser niet worden
gewijzigd, miskent het arrest de bewijskracht van die verwijzings-
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beschikking ; door de herkwalificatie werden de datum, de plaats, de
zaak en de benadeelde van de feiten gewijzigd.
8. Uit het antwoord op het eerste onderdeel van dit middel volgt dat
het arrest van de bedoelde verwijzingsbeschikking een uitlegging geeft
die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is. Aldus miskennen
de appelrechters de bewijskracht van de verwijzingsbeschikking niet.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
9. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en
artikel 16 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering : het arrest
stelt dat de akkoordverklaring die op 15 december 2006 op verzoek
van de eiser werd opgesteld en die vermeldt dat de eerste verweerder
akkoord gaat “met U ereloonstaat van Euro 25.000,00 voor geleverde
diensten”, volledig kadert in de bedrieglijke kunstgrepen en om de
afgifte van dat bedrag te verkrijgen of te bestendigen ; het bewijs van
de constitutieve bestanddelen van het ten laste gelegde misdrijf hangt
af van de inhoud van het voorafbestaand burgerlijk juridisch feit ;
de relatie tussen de eiser als advocaat en zijn cliënt is een gemengde
rechtsverhouding, zowel bestaande uit lastgeving als uit aanneming
van werk intuitu personae.
10. Wanneer het misdrijf verband houdt met de uitvoering van een
overeenkomst waarvan het bestaan ontkend wordt of waarvan de
uitlegging betwist wordt, legt artikel 16 Voorafgaande Titel Wetboek
van Strafvordering de strafrechter op zich te gedragen naar de bewijsregels van het burgerlijk recht.
De vermelde wetsbepaling is niet van toepassing wanneer, zoals hier,
de overeenkomst zelf het voorwerp van het misdrijf is en gebruikt
wordt voor het plegen van oplichting.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
11. Het middel voert schending aan van artikel 211 (lees : 211bis)
Wetboek van Strafvordering : uit het arrest blijkt niet dat het gewezen
werd met eenparigheid van stemmen, hoewel de appelrechters de door
de eerste rechter aangenomen misdrijfperiode “tussen eind november
2006 en maart 2007” verlengen tot een misdrijfperiode “van 1 november
2006 tot 31 maart 2007”, wat een strafverzwaring uitmaakt.
12. Het arrest verklaart de eiser schuldig aan het misdrijf van oplichting door het doen afgeven of afleveren op 29 november 2006 door de
eerste verweerder van een akkoordverklaring met een ereloonovereenkomst ten bedrage van 50.000 euro.
Het middel dat berust op een onjuiste lezing van het arrest, mist
feitelijke grondslag.
Vierde middel
13. Het middel voert schending aan van artikel 17 Gerechtelijk Wetboek,
artikel 1382 Burgerlijk Wetboek en de artikelen 154 en 189 Wetboek van
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Strafvordering, evenals miskenning van de bewijskracht van akten :
het arrest dat stelt dat een eventuele verrekening met P V behoort tot
de afspraken tussen deze laatste en de eerste verweerder en niet relevant is voor de eiser, miskent de bewijskracht van de verklaring van P
V van 24 februari 2009 ; het arrest dat verder stelt dat de gelden enkel
voor rekening van de eerste verweerder werden overhandigd, miskent de
bewijskracht van de voormelde verklaring en van het door de eiser neergelegde stuk 6 ; het arrest dat stelt dat P V zou verklaard hebben dat de
eiser voor hem niets gedaan heeft, miskent de bewijskracht van de voormelde verklaring en van de stukken uit het strafdossier met betrekking
tot de gevangenisbezoeken van de eiser aan P V.
14. Het arrest geeft van de verklaring van P V van 24 februari 2009
en van het door de eiser neergelegde stuk 6 een uitlegging die met de
bewoordingen ervan niet onverenigbaar is.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
15. Het arrest geeft geen uitlegging van de stukken uit het strafdossier met betrekking tot de gevangenisbezoeken van de eiser aan de
eerste verweerder. Derhalve miskent het de bewijskracht ervan niet.
In zoverre mist het middel eveneens feitelijke grondslag.
16. Voor het overige is het middel geheel afgeleid uit de vergeefs
aangevoerde miskenning van de bewijskracht van akten.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Vijfde middel
17. Het middel voert schending aan van de artikelen 1319, 1320 en 1322
Burgerlijk Wetboek : het arrest dat aanneemt dat er door de eiser geen
enkele prestatie werd geleverd voor de ontvangen erelonen, miskent de
bewijskracht van het door de eerste verweerder opgestelde document
van 15 december 2006 dat nooit van valsheid werd beticht.
18. De appelrechters oordelen dat de “geleverde diensten tot op heden”,
zoals vermeld in het document van 15 december 2006, “op geen enkel
ogenblik in verband (worden) gebracht met andere dossiers of ‘prestaties’ dan in het kader van een voorlopige invrijheidstelling, terwijl
evenmin gepreciseerd wordt welke inspanningen er reeds werden
gepresteerd in dit verband (…)”.
Aldus zegt het arrest niet dat er geen enkele prestatie werd geleverd
en geeft het van de aangehaalde akte een uitlegging die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Zesde middel
19. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en artikel 477
Gerechtelijk Wetboek, evenals miskenning van de wapengelijkheid :
de verweerders hebben in de tuchtzaak ten laste van de eiser kennis
genomen van het tuchtdossier en van deze onrechtmatig ingewonnen
vertrouwelijke informatie als burgerlijke partij gebruik gemaakt in
de strafzaak die hetzelfde voorwerp heeft ; dit levert een onaanvaardbaar voordeel op dat de wapengelijkheid miskent.
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20. Het arrest stelt vast dat :
— het strafdossier geen enkel gegeven bevat omtrent het verloop of
de uitkomst van de tuchtprocedure, noch enig stuk bevat dat uit het
tuchtdossier afkomstig is ;
— de verweerders evenmin gegevens hebben aangehaald of stukken
aangewend die uit het tuchtdossier afkomstig zouden zijn of daarvan
deel uitmaken.
Het stelt niet vast dat uit enig element blijkt dat de raadslieden van
de verweerders kennis hebben genomen van bepaalde onderdelen van
het tuchtdossier en van deze onrechtmatig ingewonnen vertrouwelijke
informatie als burgerlijke partij gebruik hebben gemaakt in de thans
aanhangige strafzaak.
Het middel dat het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten, is niet
ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
21. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
27 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Duinslaeger, procureur-generaal. — Advocaat :
de heer Pringuet (bij de balie te Gent).

N° 380
2o

— 27 mei 2014
(P.13.1420.N)

kamer

1o DOUANE EN ACCIJNZEN. — A rtikel 39, Accijnswet 1997. — Gedeeltelijke vernietiging bij arrest nr. 140/2008 van 30 oktober 2008 van het
Grondwettelijk Hof. — A rtikel 39, Accijnswet 2009. — I nwerkingtre ding op 10 januari 2010. — I nbreuken gepleegd tussen 30 oktober 2008 en
9 januari 2009. — Geldboete. — Toepasselijkheid.
2 o STRAF. — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID. —
Wettigheid. — Douane en accijnzen. — A rtikel 39, Accijnswet 1997. —
Gedeeltelijke vernietiging bij arrest nr. 140/2008 van 30 oktober 2008 van
het Grondwettelijk Hof. — A rtikel 39, Accijnswet 2009. — I nwerkingtre ding op 10 januari 2010. — I nbreuken gepleegd tussen 30 oktober 2008 en
9 januari 2009. — Geldboete.
3o STRAF. — GELDBOETE EN OPDECIEMEN. — Douane en accijnzen. —
A rtikel 39, Accijnswet 1997. — Gedeeltelijke vernietiging bij arrest
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140/2008 van 30 oktober 2008 van het Grondwettelijk Hof. — A rtikel 39,
Accijnswet 2009. — I nwerkingtreding op 10 januari 2010. — I nbreuken
gepleegd tussen 30 oktober 2008 en 9 januari 2009. — Geldboete. — Wettig heid.
4o STRAF. — ZWAARSTE STRAF. — Wettigheid. — Douane en accijnzen. —
A rtikel 39, Accijnswet 1997. — Gedeeltelijke vernietiging bij arrest nr.
140/2008 van 30 oktober 2008 van het Grondwettelijk Hof. — A rtikel 39,
Accijnswet 2009. — I nwerkingtreding op 10 januari 2010. — I nbreuken
gepleegd tussen 30 oktober 2008 en 9 januari 2009. — Toepasselijke versie
van artikel 39, Accijnswet. — Mogelijkheid voor de rechter de geldboete
te matigen zonder gebonden te zijn aan een minimumgeldboete. — M ildste
strafwet.
5o GRONDWETTELIJK HOF. — A rtikel 39, Accijnswet 1997. — Gedeeltelijke vernietiging bij arrest nr. 140/2008 van 30 oktober 2008 van het
Grondwettelijk Hof. — Gevolg.
6 o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — ALLERLEI.
— A rtikel 39, Accijnswet 1997. — Grondwettelijk Hof. — Gedeeltelijke
vernietiging. — Gevolg
7o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Strafzaken. — Legaliteitsbe ginsel. — Draagwijdte.
8o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Strafzaken. — Legaliteitsbe ginsel. — A rtikel 39, Accijnswet 1997. — Gedeeltelijke vernietiging door
het Grondwettelijk Hof. — Navolgende omschrijving van de gevolgen van
de gedeeltelijke vernietiging. — Gevolg.
9 o GRONDWETTELIJK HOF. — A rtikel 39, Accijnswet 1997. — Gedeelte lijke vernietiging door het Grondwettelijk Hof. — Navolgende omschrijving van de gevolgen van de gedeeltelijke vernietiging. — Legaliteitsbe ginsel. — Gevolg.
10 o DOUANE EN ACCIJNZEN. — Bepalingen die de rechter opdragen
solidaire geldboete op te leggen. — A lgemeen rechtsbeginsel van
persoonlijk karakter van de straf. — Bestaanbaarheid.

een
het

11o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Strafzaken. — Persoonlijk
karakter van de straf. — Douane - en accijnsrecht. — Bepalingen die de
rechter opdragen een solidaire geldboete op te leggen -Bestaanbaarheid.
12 o HOOFDELIJKHEID. — Strafzaken. — Douane - en accijnsrecht. — Bepalingen die de rechter opdragen een solidaire geldboete op te leggen. —
A lgemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf. —
Bestaanbaarheid.
13o CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — Strafzaken. — Strafvordering. — Beklaagde en verdachte. — Accijnsmisdrijf. — Veroorde ling tot solidaire geldboete. — Vernietiging van de veroordeling wat de
hoofdelijkheid van de opgelegde geldboete betreft. — Uitbreiding tot de
straf en de bijdrage aan het Slachtofferfonds. — Grondslag.
14o CASSATIEMIDDELEN. — STRAFZAKEN. — A mbtshalve voorgedragen
middel. — Verschillende beklaagden. — Veroordeling tot solidaire geld boete. — M iskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het p
 ersoonlijk
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wat de hoofdelijkheid van de geld -

boete betreft ten aanzien van een van de veroordeelden.

— Uitbreiding

ten aanzien van de andere veroordeelden die een ontvankelijk cassatie beroep instelden.

— Grondslag.

1o, 2o, 3o en 4o Uit de arresten nr. 97/2012 van 19 juli 2012 en nr. 26/2013 van
28 februari 2013 van het Grondwettelijk Hof volgt dat de rechter in alle
gevallen waarin hij te oordelen heeft over inbreuken op artikel 39, eerste lid,
Accijnswet 1997, gepleegd vóór 10 januari 2010, de geldboete kan uitspreken
die volgt uit de versie van deze wetsbepaling die van toepassing was vanaf
30 oktober 2008, datum van het arrest nr. 140/2008 van het Grondwettelijk
Hof, tot 9 januari 2010, dit is de dag vóór de inwerkingtreding van de wet
van 21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen ; aangezien
de rechter die geldboete kan matigen zonder aan een minimumgeldboete
gebonden te zijn, past hij in die gevallen de mildste strafwet toe  (1).
5o en 6 o Het arrest nr. 140/2008 van 30 oktober 2008 van het Grondwettelijk Hof had niet tot gevolg dat artikel 39, eerste lid, Accijnswet 1997
geheel uit de rechtsorde was verdwenen, zodat de rechter, bij toepassing
van de mildere strafwet, voor inbreuken op die bepaling, gepleegd vanaf
30 oktober 2008 tot 9 januari 2010, dit is de dag vóór de inwerkingtreding
van de wet van 21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen,
nog steeds een geldboete kon opleggen  (2).
o
7 Het legaliteitsbeginsel in strafzaken vereist dat de wetgever in voldoende
nauwkeurige, duidelijke en rechtszekerheid biedende bewoordingen
bepaalt welke feiten strafbaar worden gesteld, zodat diegene die een
gedrag aanneemt, vooraf op afdoende wijze kan inschatten wat het strafrechtelijk gevolg van dat gedrag zal zijn  (3).
8o en 9o Het legaliteitsbeginsel wordt niet miskend doordat het Grondwettelijk Hof bij arrest nr. 140/2008 van 30 oktober 2008 artikel 39, eerste lid,
Accijnswet 1997 gedeeltelijk heeft vernietigd en nadien, bij arresten nr.
97/2012 van 19 juli 2012 en nr. 26/2013 van 28 februari 2013, de gevolgen van
die vernietiging heeft omschreven, ongeacht de uitlegging van die gedeeltelijke vernietiging door andere rechtscolleges  (4).
10 o, 11o en 12o Uit het arrest nr. 148/2013 van 7 november 2013 van het Grondwettelijk Hof volgt dat de bepalingen in het douane- en accijnsrecht die
de rechter opdragen aan de veroordeelden een solidaire geldboete op te
leggen, het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de
straf miskennen  (5).
13o De vernietiging van de bestreden beslissing voor wat de hoofdelijkheid van de aan de veroordeelde opgelegde geldboete betreft, heeft ook de
vernietiging tot gevolg van zijn veroordeling tot straf en tot de bijdrage
aan het Slachtofferfonds, gelet op het nauwe verband dat tussen die
beslissingen bestaat.
  (1) GwH 19 juli 2012, nr. 97/2012 ; GwH 28 februari 2013, nr. 26/2013.
  (2) GwH 30 oktober 2008, nr. 140/2008 ; GwH 19 juli 2012, nr. 97/2012 ; GwH 28 februari
2013, nr. 26/2013.
  (3) GwH 20 oktober 2011, nr. 158/2011.
  (4) Zie voetnoot (2).
  (5) GwH 7 november 2013, nr. 148/2013.
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14o De vernietiging op het cassatieberoep van een veroordeelde van de
bestreden beslissing voor wat de hoofdelijkheid van de aan hem opgelegde
geldboete betreft, met uitbreiding van de vernietiging tot zijn veroordeling tot straf en tot de bijdrage aan het Slachtofferfonds, wegens miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de
straf, heeft, op de ambtshalve aangevoerde miskenning van dit algemeen
rechtsbeginsel, ook de vernietiging tot gevolg van de bestreden beslissing
ten aanzien van de medeveroordeelden, die ook een ontvankelijk cassatieberoep instelden en die eveneens tot straf en tot de bijdrage aan het
Slachtofferfonds werden veroordeeld, aangezien die beslissingen aangetast zijn door dezelfde onwettigheid.

(S. e.a. t. Belgische Staat, minister van Financiën ;
Belgische Staat, minister van Financiën t. D. e.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Gent, correctionele kamer, van 27 juni 2013.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
De eiser IV voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
De eisers II en III voeren geen middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eiser IV
1. Het arrest is ten aanzien van de verweerder IV.3 bij verstek gewezen.
Het tegen die verweerder ingestelde cassatieberoep dat is ingesteld
vóór het verstrijken van de gewone termijn van verzet, is niet ontvankelijk.
Eerste middel van de eiseres
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 5, 6, 6bis en
25 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en
de controles daarop (hierna : Accijnswet 1997), artikel 6 van de wet van
22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen
(hierna : Accijnswet 2009) en de artikelen 163, 195 en 211 Wetboek van
Strafvordering : het arrest dat de eiseres veroordeelt wegens het
onwettig voorhanden hebben, het vervoer en het in verbruik stellen van
226,80 hectoliter bier met verschillende alcoholgehaltes, die onttrokken
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werden aan de voorgeschreven inlastneming ter verzekering van de
inning van de accijns, bijzondere accijns en verpakkingsheffing, stelt
niet vast dat de toepassingsvoorwaarden van de artikelen 4, 5, 6 en
25 Accijnswet 1997 voor het verschuldigd zijn van accijnzen vervuld
waren, namelijk dat de accijnsgoederen hetzij waren onttrokken aan
een schorsingsregeling, hetzij in België werden gefabriceerd buiten
een schorsingsregeling, hetzij werden ingevoerd.
3. Het onderdeel preciseert niet hoe en waardoor het arrest artikel 6
Accijnswet 2009 schendt.
In zoverre is het onderdeel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
4. Krachtens artikel 39, eerste lid, Accijnswet 1997 wordt iedere
overtreding van de bepalingen van die wet, die tot gevolg heeft dat
de accijns opeisbaar wordt, gestraft met de in die bepaling vermelde
geldboete.
5. Verder bepaalt die wet onder meer :
— in artikel 5 dat de in artikel 3 bedoelde producten, onder meer
alcoholhoudende dranken, aan accijnzen worden onderworpen bij de
productie of bij de invoer ;
— in artikel 6 dat de accijns onder meer verschuldigd is bij de uitslag
tot verbruik en dat als uitslag tot verbruik van accijnsproducten
wordt beschouwd :
- iedere vorm van onttrekking, ook op onregelmatige wijze, van deze
producten aan een schorsingsregeling ;
- iedere fabricage, ook op onregelmatige wijze, van deze producten
buiten een schorsingsregeling ;
- elke invoer, ook op onregelmatige wijze, van deze producten,
wanneer ze niet onder een schorsingsregeling worden geplaatst ;
— in artikel 12 dat, onder voorbehoud van de toepassing van specifieke wettelijke bepalingen, het voorhanden hebben van in artikel 3
bedoelde producten waarvoor de accijns niet werd voldaan, in een
belastingentrepot moet plaatsvinden ;
— in artikel 15, § 1, dat, behoudens de uitzonderingen in die wet
bepaald, het verkeer van accijnsproducten dat onder de schorsingsregeling plaatsvindt, moet geschieden tussen belastingentrepots ;
— in artikel 25, § 1, dat wanneer tijdens het verkeer hier te lande een
onregelmatigheid of een overtreding is begaan waardoor de accijns
verschuldigd wordt, deze accijns, onder voorbehoud van de toepassing van
eventueel opgelopen straffen, moet worden betaald door hetzij de natuurlijke- of rechtspersoon die zekerheid heeft gesteld voor de betaling, hetzij
de erkende entrepothouder-verzender, wanneer een vrijstelling van zekerheidstelling werd toegestaan.
6. Uit die bepalingen en de communautaire accijnsregeling waarop
zij zijn gesteund, volgt dat :
— in de zin van artikel 6 Accijnswet 1997, in België accijns verschuldigd is bij invoer van accijnsgoederen vanuit gelijk welk land, inclusief de lidstaten van de Europese Gemeenschap ;
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— de enkele omstandigheid dat een accijnsgoed waarop geen accijns
is voldaan, buiten een schorsingsregeling wordt aangetroffen, inhoudt
dat dit goed ooit buiten een dergelijke regeling om is ingevoerd of gefabriceerd of daaraan onregelmatig is onttrokken ;
— wanneer een accijnsproduct aan een schorsingsregeling is
onttrokken zonder dat de accijns is voldaan, het voorhanden hebben van
dit product uitslag tot verbruik is dat aanleiding geeft tot verschuldigdheid van accijns ;
— iedere onregelmatigheid of overtreding met betrekking tot het
intracommunautaire vervoer van accijnsgoederen onder schorsing van
accijns begaan, wordt aangemerkt als het onttrekken van accijnsgoederen aan de schorsingsregeling.
7. Het arrest stelt vast dat de feiten betrekking hebben op de onttrekking aan de debitering van de verschuldigde accijnzen en verpakkingsheffing door het onwettig voorhanden hebben en het vervoer van
226,80 hectoliter bier, waarbij dat onwettig voorhanden hebben verband
houdt met het feit dat die goederen niet vergezeld waren van rechtsgeldige documenten die het douanestatuut ervan konden rechtvaardigen,
zodat zij geacht werden in het vrij verkeer te zijn, dit is tot verbruik
uitgeslagen, zonder dat aannemelijk werd dat de accijnsrechten werden
voldaan.
8. Verder stelt het arrest vast en oordeelt het dat :
— in België accijnsgoederen met onbekende oorsprong en bestemming werd vervoerd en verhandeld zonder naleving van de accijnswetgeving ;
— die goederen geladen waren op een vrachtwagen die het belastingentrepot van Francar bvba te Veurne is binnengereden en dat entrepot
heeft verlaten met daar omgewisselde, valse begeleidingsdocumenten ;
— bijgevolg hier te lande een onregelmatigheid of overtreding werd
begaan waardoor inbreuk werd gepleegd op onder meer de artikelen 6
en 25 Accijnswet 1997, zodat de accijns verschuldigd werd.
Aldus verantwoordt het arrest de beslissing naar recht, zonder dat
het verder dient vast te stellen dat de toepassingsvoorwaarden van de
in het middel vermelde bepalingen vervuld zijn.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
9. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 163, 195 en
211 Wetboek van Strafvordering : het arrest dat slechts in algemene
termen vaststelt dat de geldende voorschriften van de Accijnswet 1997
niet werden nageleefd, vermeldt niet de overtreden bepalingen van die
wet en stelt niet vast dat de door de eiseres gepleegde feiten gedragingen uitmaken die vallen onder de omschrijving en de toepassing
van enige bepaling van die wet, waarvan de overtreding tot gevolg
heeft dat de accijns opeisbaar wordt.
10. Het arrest dat :
— artikel 39 Accijnswet 1997 vermeldt,
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— onder meer de artikelen 4, § 1, 8o en 11o, 5, 6, 9, § 1, 15 en 25 van die
wet aanhaalt, die bepalingen gedeeltelijk onderlijnt en ze becommentarieert om ze te betrekken op de aan de eiseres verweten feiten,
— aangeeft hoe en waardoor de vastgestelde gedragingen van de
eiseres een inbreuk uitmaken op onder meer de artikelen 6 en 25 van
die wet,
vermeldt de bepalingen krachtens dewelke de ten laste van de eiseres
vastgestelde feiten de opeisbaarheid van de accijns tot gevolg hebben
en die de bestanddelen van de bewezen verklaarde misdrijven bevatten.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
11. Voor het overige heeft het onderdeel dezelfde strekking als het eerste
onderdeel en kan het om dezelfde redenen niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
12. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : het
arrest beantwoordt niet het in beroepsconclusie vermelde verweer van
de eiser II dat er in België geen accijns opeisbaar is geworden omdat de
gedragingen vermeld in de telastlegging A niet geviseerd worden door
de Accijnswet 1997 en met name geen uitslag tot verbruik of onttrekking aan een schorsingsregeling uitmaken.
13. Met de redenen die het bevat en die blijken uit het antwoord op het
eerste onderdeel, beantwoordt het arrest het bedoelde verweer.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Vierde onderdeel
14. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : de
eerste rechter herkwalificeerde de telastleggingen B en C van een
inbreuk op artikel 259 AWDA naar een inbreuk op artikel 260 AWDA
omdat hij oordeelde dat de valse documenten bedoeld waren om de
douaneautoriteiten van een vreemd land en niet de Belgische douaneautoriteiten te misleiden ; enerzijds bevestigt het arrest die herkwalificatie, maar anderzijds oordeelt het dat de betrokken accijnsgoederen in België werden vervoerd en verhandeld met schending van de in
België geldende voorschriften inzake accijnzen ; bijgevolg is de beslissing waarbij het arrest de eiseres veroordeelt wegens de telastlegging
A tegenstrijdig gemotiveerd.
15. De telastleggingen A en C betreffen verschillende feiten.
In zoverre het betrekking heeft op die telastleggingen, levert het
bekritiseerde oordeel niet de aangevoerde tegenstrijdigheid op.
16. Voor wat de telastlegging B betreft, oordeelt het arrest (ro 27)
dat de vervalste documenten werden opgesteld en gebruikt om de
douaneautoriteiten alhier en in de vreemde te bedriegen omtrent de
werkelijke oorsprong en bestemming van de vervoerde goederen. Aldus
oordeelt het niet dat de in die telastlegging bedoelde valsheid enkel
beoogde vreemde douaneautoriteiten te misleiden.
In zoverre bestaat de aangevoerde tegenstrijdigheid evenmin.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
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Vijfde onderdeel
17. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet,
alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de bewijslast in strafzaken : de appelrechters beantwoorden niet het met
stukken gestaafde verweer van de eiseres dat zij geen strafbare feiten
heeft gepleegd ; de appelrechters oordelen uitdrukkelijk dat zij enkel
rekening houden met de verklaringen van bepaalde derden en met de
vaststellingen van de douanediensten, zodat zij weigeren de verweermiddelen van de eiseres in hun beoordeling te betrekken.
18. De rechter hoeft niet te antwoorden op stukken, maar alleen op
een voor hem genomen conclusie.
19. In zoverre het onderdeel van een andere rechtsopvatting uitgaat,
faalt het naar recht.
In zoverre het onderdeel opkomt tegen de onaantastbare beoordeling
van feitelijke gegevens door het arrest of verplicht tot een onderzoek
van feiten waarvoor het Hof geen bevoegdheid heeft, is het niet ontvankelijk.
20. Het arrest oordeelt dat de eiseres blijkbaar beslissende medewerking aan de feiten heeft verleend door opdracht te geven de trekkeroplegger binnen te laten en de documenten te verwisselen, terwijl
het ook voor haar duidelijk was dat er geen goederen werden gelost
of geladen, zodat zij heel duidelijk en wetens en willens valse documenten overhandigde. Aldus beantwoordt het arrest eiseres’ verweer
dat zij geen strafbare feiten heeft gepleegd, zonder dat het dient te
antwoorden op de argumenten die zij heeft aangevoerd tot staving van
dat verweer, maar die geen zelfstandig verweer uitmaken.
21. In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
In antwoord op eiseres’ verweer dat haar recht van verdediging onherstelbaar is miskend door het gebrek aan bijstand van een advocaat bij
haar verhoren, oordelen de appelrechters dat zij bij de bewijsbeoordeling geen rekening houden met die verklaringen, maar wel met andere
bewijselementen. Daarmee geven de appelrechters niet te kennen dat
zij weigeren eiseres’ verweer in hun oordeel te betrekken, maar wel dat
zij haar schuldigverklaring niet steunen op haar verklaringen.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
Tweede middel van de eiseres
Eerste onderdeel
22. Het onderdeel voert schending aan van artikel 7 EVRM en
artikel 2 Strafwetboek, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel houdende de terugwerkende kracht van de mildere strafwet :
het arrest veroordeelt de eiseres tot een geldboete van vijfmaal de in
het spel zijnde accijns voor feiten waarvan het vaststelt dat zij gepleegd
werden op 23 maart 2009, dit is nadat het Grondwettelijk Hof bij arrest
nr. 140/2008 van 30 oktober 2008, artikel 39 Accijnswet 1997 gedeeltelijk
had vernietigd en vóór de wijziging van artikel 39 bij artikel 43 van de
wet van 21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen ; het
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beginsel van de terugwerkende kracht van de nieuwe mildere strafwet
verzet zich ertegen dat de eiseres zou veroordeeld worden tot een straf
die de wetgever slechts heeft ingevoerd na het plegen van de feiten of
tot een straf die op het moment van het plegen van de feiten niet meer
van toepassing was.
23. Krachtens artikel 39, eerste lid, Accijnswet 1997, zoals van toepassing vóór het vermelde arrest nr. 140/2008 van het Grondwettelijk Hof,
werd iedere overtreding van de bepalingen van die wet, die tot gevolg
had dat de accijns opeisbaar werd, gestraft met een boete van tienmaal
de in het spel zijnde accijns, met een minimum van 250 euro.
24. Bij het arrest nr. 140/2008 van 30 oktober 2008 heeft het Grondwettelijk Hof artikel 39, eerste lid, Accijnswet 1997 vernietigd in zoverre
het de strafrechter niet toeliet de geldboete te matigen wanneer er
verzachtende omstandigheden bestaan en in zoverre het niet voorzag
in een minimum- en maximumbedrag.
25. Artikel 43 van de vermelde wet van 21 december 2009, in werking
getreden op 10 januari 2010, vervangt artikel 39, eerste lid, Accijnswet
1997, zodat inbreuk op die bepaling wordt gestraft met een boete van
vijf- tot tienmaal de in het spel zijnde accijns, met een minimum van
250 euro. Artikel 45, eerste lid, Accijnswet 2009, in werking getreden op
1 april 2010, bevat eenzelfde bepaling.
Bovendien voegt artikel 37 van de wet van 21 december 2009 in de
AWDA een artikel 281-2 in, krachtens hetwelk onder meer verzachtende omstandigheden kunnen worden aangenomen voor misdrijven
die strafbaar zijn gesteld bij de AWDA en de bijzondere wetten inzake
douane en accijnzen.
26. In zijn arresten nr. 97/2012 van 19 juli 2012 en nr. 26/2013 van
28 februari 2013 heeft het Grondwettelijk Hof zelf de gevolgen van de
gedeeltelijke vernietiging van artikel 39, eerste lid, door het arrest
nr. 140/2008 als volgt omschreven :
“B.11. Aangezien het [Grondwettelijk] Hof ertoe gemachtigd is wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk te vernietigen bij wege van arresten
die in beginsel een terugwerkende kracht erga omnes hebben, beschikt
het over de bevoegdheid de toestand van het recht te wijzigen, met
inbegrip van de wet waarnaar de artikelen 12 en 14 van de Grondwet
verwijzen.
B.12. De geldboete waarin artikel 39, eerste lid, [Accijnswet 1997]
voorziet, vormt een straf. Het Hof heeft die bepaling vernietigd in
zoverre zij de strafrechter niet toeliet de geldboete te matigen wanneer
er verzachtende omstandigheden bestaan en in zoverre zij daarvoor
niet voorzag in een minimum- en maximumbedrag.
B.13. In beginsel komt het aan de verwijzende rechter toe de normen
vast te stellen die toepasselijk zijn op het hem voorgelegde geschil, en
die normen te interpreteren. Wanneer evenwel, zoals te dezen, de prejudiciële vraag verband houdt met de gevolgen van een vernietigingsarrest, dient het [Grondwettelijk] Hof te onderzoeken of de gevolgtrekking waarop de vraag is gesteund, juist is.
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B.14.1. Daar artikel 39 slechts gedeeltelijk is vernietigd, is die bepaling, als gevolg van het arrest nr. 140/2008 slechts gedeeltelijk uit de
rechtsorde verdwenen.
.........................................................
B.15. Uit de gedeeltelijke vernietiging van het voormelde artikel 39
vloeit voort dat, in afwachting van een optreden van de wetgever, de
rechter de geldboete waarin die bepaling voorziet nog vermocht uit te
spreken indien hij meende dat de feiten voldoende ernstig waren om
een dergelijke straf met zich mee te brengen, of dat hij een minder
zware geldboete vermocht uit te spreken, ofwel wegens het bestaan
van verzachtende omstandigheden, ofwel met toepassing van het evenredigheidsbeginsel vervat in artikel 1 [Eerste Aanvullend Protocol
EVRM].
B.16. Het staat derhalve aan de verwijzende rechter te dezen te
bepalen of de op het ogenblik van het vonnis vastgestelde geldboete
al dan niet een minder zware straf is in de zin van artikel 2, tweede
lid, van het Strafwetboek dan die welke de gedeeltelijk door het Hof
vernietigde wetsbepaling toeliet uit te spreken.”
27. Het arrest steunt eiseres’ veroordeling tot een geldboete van
vijfmaal de in het spel zijnde accijnsrechten en verpakkingsheffing
op artikel 39, eerste lid, Accijnswet 1997 in de versie die van toepassing was vanaf 30 oktober 2008, datum van het arrest nr. 140/2008, tot
9 januari 2010, dit is de dag vóór de inwerkingtreding van de wet van
21 december 2009. Het steunt de veroordeling niet op die bepaling in de
versie vanaf de inwerkingtreding van de laatst vermelde wet.
In zoverre het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het arrest,
mist het feitelijke grondslag.
28. Voor het overige volgt uit de vermelde arresten van het Grondwettelijk Hof dat de rechter in alle gevallen waarin hij te oordelen heeft
over inbreuken op artikel 39, eerste lid, Accijnswet 1997, gepleegd vóór
10 januari 2010, de geldboete kan uitspreken die volgt uit de vermelde
versie van die bepaling.
Aangezien de rechter die geldboete aldus kan matigen zonder aan
een minimumgeldboete te zijn gehouden, past hij in die gevallen de
mildste strafwet toe.
Het onderdeel dat ervan uitgaat dat het arrest nr. 140/2008 van het
Grondwettelijk Hof tot gevolg had dat artikel 39, eerste lid, Accijnswet
1997 geheel uit de rechtsorde verdwenen was, zodat de rechter bij
toepassing van de mildere strafwet geen geldboete kon opleggen voor
inbreuken op die bepaling, gepleegd vanaf 30 oktober 2008 tot 9 januari
2010, faalt in zoverre naar recht.
Tweede onderdeel
29. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 12 en 14
Grondwet, alsmede miskenning van het legaliteitsbeginsel : het
arrest dat op grond van artikel 2 Strafwetboek en het beginsel van de
terugwerkende kracht van de mildere strafwet, artikel 39, eerste lid,
Accijnswet 1997 toepast op feiten die gepleegd werden op een moment
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waarop die bepaling door het Grondwettelijk Hof was vernietigd, zonder
dat die ongrondwettigheid door de wetgever al was hersteld, schendt de
bedoelde bepalingen en miskent het bedoelde beginsel.
Het onderdeel verzoekt het Hof de volgende prejudiciële vraag aan
het Grondwettelijk Hof te stellen : “Schendt artikel 2, eerste en tweede
lid, van het Strafwetboek, in die zin geïnterpreteerd dat in geval van
misdrijf gepleegd na de gelding van de vroegere wet van 10 juni 1997,
waarvan artikel 39, eerste lid, waarbij een geldboete wordt opgelegd,
is vernietigd bij arrest van het Grondwettelijk Hof van 30 oktober 2008,
dat misdrijf op het ogenblik van het vonnis strafbaar is met een geldboete opgelegd bij artikel 43 van de wet van 21 december 2009 houdende
fiscale en diverse bepalingen en artikel 45, eerste lid, [Accijnswet
2009], zodat de beklaagden die berecht worden na de inwerkingtreding
van de voormelde bepalingen niet de gedeeltelijke vernietiging van het
voormelde artikel 39, eerste lid, kunnen genieten, de artikelen 12 en
14 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 7.1
[EVRM] ?”
30. Uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat het arrest aan
de eiseres geen geldboete oplegt op grond van artikel 43 van de wet van
21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen noch op grond
van artikel 45, eerste lid, Accijnswet 2009.
De prejudiciële vraag die berust op een onjuiste lezing van het arrest,
wordt niet gesteld.
31. Voor het overige is het onderdeel afgeleid uit de in het eerste
onderdeel vergeefs aangevoerde onwettigheid en is het bijgevolg niet
ontvankelijk.
Derde onderdeel
32. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 12 en 14
Grondwet, alsmede miskenning van het legaliteitsbeginsel : de wijze
waarop het arrest artikel 2 Strafwetboek en het beginsel van de
terugwerkende kracht van de mildere strafwet toepast, met name op
grond van rechtspraak die na het moment van het plegen van de feiten
terugkomt op vaststaande eerdere rechtspraak en die toelaat dat een
ongrondwettig bevonden wetsbepaling nog zou worden toegepast door
de feitenrechter, terwijl op het ogenblik van de feiten deze wetsbepaling was vernietigd en de rechtspraak van oordeel was dat derhalve
geen geldboete meer kon worden uitgesproken, roept voor de rechtsonderhorige een toestand in het leven waarbij hij niet meer op grond van
de wet kan weten op wie de strafbepaling toepasselijk is, terwijl het
hem evenmin mogelijk is op grond van de wet de feiten en nalatigheden
te kennen die zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen.
Het onderdeel verzoekt het Hof de volgende prejudiciële vraag aan
het Grondwettelijk Hof te stellen : “Schendt artikel 2, eerste en tweede
lid, van het Strafwetboek, in die zin geïnterpreteerd dat, in geval van
misdrijf gepleegd na de gelding van de vroegere wet van 10 juni 1997,
waarvan artikel 39, eerste lid, waarbij een geldboete wordt opgelegd,
is vernietigd bij arrest van het Grondwettelijk Hof van 30 oktober 2008,

ARREST-2014-5.indb 1344

15/04/15 16:02

N° 380 - 27.5.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

1345

dat misdrijf op het ogenblik van het vonnis, louter op grond van rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie daterend
van na de gepleegde feiten die terugkomt op eerdere rechtspraak in dat
verband, kan bestraft worden met een geldboete opgelegd bij artikel 43
van de wet van 21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen
en artikel 45, eerste lid, van de wet van 22 december 2009 betreffende de
algemene regeling inzake accijnzen, zodat de beklaagden die berecht
worden na de inwerkingtreding van de voormelde bepalingen niet de
gedeeltelijke vernietiging van het voormelde artikel 39, eerste lid,
kunnen genieten, de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, al dan niet in
samenhang gelezen met artikel 7.1 [EVRM] ?”
33. Uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat het arrest aan
de eiseres geen geldboete oplegt op grond van artikel 43 van de wet van
21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen noch op grond
van artikel 45, eerste lid, Accijnswet 2009.
In zoverre berust het onderdeel op een onjuiste lezing van het arrest
en mist het feitelijke grondslag.
34. De voorgestelde prejudiciële vraag die berust op die onjuiste
lezing van het arrest, wordt niet gesteld.
35. Het legaliteitsbeginsel in strafzaken vereist dat de wetgever in
voldoende nauwkeurige, duidelijke en rechtszekerheid biedende bewoordingen bepaalt welke feiten strafbaar worden gesteld, zodat diegene
die een gedrag aanneemt, vooraf op afdoende wijze kan inschatten wat
het strafrechtelijke gevolg van dat gedrag zal zijn.
Dat beginsel wordt niet miskend doordat het Grondwettelijk Hof
bij de arresten zoals vermeld in het antwoord op het eerste onderdeel,
artikel 39, eerste lid, Accijnswet 1997 gedeeltelijk heeft vernietigd en
nadien de gevolgen van die vernietiging heeft omschreven, ongeacht
de uitlegging van die gedeeltelijke vernietiging door andere rechtscolleges.
36. Het arrest dat de bedoelde arresten van het Grondwettelijk Hof
toepast, schendt niet de vermelde grondwetsbepalingen en miskent
evenmin het legaliteitsbeginsel, maar verantwoordt de beslissing naar
recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Derde middel van de eiseres
Eerste onderdeel
37. Het onderdeel voert miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijke karakter van de straf : het arrest dat de
eiseres hoofdelijk met medebeklaagden veroordeelt tot een geldboete,
miskent dat algemeen rechtsbeginsel.
38. Bij arrest nr. 148/2013 van 7 november 2013 heeft het Grondwettelijk Hof in antwoord op een prejudiciële vraag geoordeeld :
“B.6. Vóór de voormelde wetswijziging [invoeging van artikel 281-2
AWDA en wijziging van artikel 27, eerste lid, van de wet van 7 januari
1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en
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 lcoholhoudende dranken bij de respectieve artikelen 37 en 45 van de
a
wet van 21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen] kon
de hoofdelijke veroordeling tot het betalen van de enige geldboete die
inzake douane en accijnzen tegen de overtreders wordt uitgesproken,
worden verantwoord door het feit dat die geldboete “het materiële
feit van de overtreding treft en een zakelijk karakter heeft” (Cass.
8 november 2005, Arr. Cass. 2005, nr. 571).
Aangezien de geldboete, sedert die wetswijziging, ten aanzien van
elke veroordeelde op geïndividualiseerde wijze wordt uitgesproken en
aangezien de in de in het geding zijnde bepaling bedoelde hoofdelijkheid hem daarentegen de last kan laten dragen van straffen die ten
laste van andere veroordeelden zijn uitgesproken, is het in het geding
zijnde verschil in behandeling niet redelijk verantwoord.
.........................................................
zegt voor recht :
Artikel 227, § 2, [AWDA], schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
in zoverre het bepaalt dat de veroordelingen tot de geldboete steeds hoofdelijk tegen de overtreders en de medeplichtigen worden uitgesproken.”
39. Uit dat arrest volgt dat de bepalingen in het douane- en accijnsrecht die de rechter opdragen aan de veroordeelden een solidaire geldboete op te leggen, het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijke
karakter van de straf miskennen. Bijgevolg verantwoordt het arrest
dat de eiseres hoofdelijk met medebeklaagden veroordeelt tot een
geldboete wegens inbreuk op artikel 39, eerste lid, Accijnswet 1997, de
beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
40. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 10 en 11
Grondwet : het arrest veroordeelt de eiseres tot een solidaire geldboete
met toepassing van de Accijnswet 1997, terwijl dat niet het geval zou
zijn in geval van een gemeenrechtelijk misdrijf ; aldus schendt het
arrest de vermelde grondwetsbepalingen.
Het onderdeel verzoekt het Hof aan het Grondwettelijk Hof de
volgende prejudiciële vraag te stellen : “Schenden artikel 39 [Accijnswet
1997], zoals van toepassing voor de opheffing ervan door artikel 49
[Accijnswet 2009] en artikel 45 [Accijnswet 2009] de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6
[EVRM], in zoverre de beklaagden, daders of medeplichtigen, aan wie
een misdrijf inzake douane en accijnzen wordt verweten en die met een
geldboete worden gestraft, die veroordeling steeds hoofdelijk uitgesproken zullen zien, terwijl de beklaagden, daders en medeplichtigen,
aan wie een gemeenrechtelijk misdrijf wordt verweten en die met en
geldboete worden gestraft, niet hoofdelijk kunnen worden veroordeeld
maar een geldboete opgelegd zullen krijgen die door de rechter zal
worden geïndividualiseerd ?”
Indien het Hof de mening zou zijn toegedaan dat de verplichting of
mogelijkheid tot hoofdelijke veroordeling van meerdere beklaagden
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tot een geldboete voortvloeit uit artikel 227, § 2, AWDA, verzoekt de
eiseres de reeds eerder aan het Grondwettelijk Hof gestelde doch nog
niet beantwoorde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te
stellen als volgt : “Schendt artikel 227, § 2 [AWDA] de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6
[EVRM], in zoverre de beklaagden, daders of medeplichtigen, aan wie
een misdrijf inzake douane en accijnzen wordt verweten en die met een
geldboete worden gestraft, die veroordeling steeds hoofdelijk uitgesproken zullen zien, terwijl de beklaagden, daders en medeplichtigen,
aan wie en gemeenrechtelijk misdrijf wordt verweten en die met en
geldboete worden gestraft, niet hoofdelijk kunnen worden veroordeeld
maar een geldboete opgelegd zullen krijgen die door de rechter zal
worden geïndividualiseerd ?”
41. Gelet op de hierna volgende vernietiging van het arrest op grond
van het eerste onderdeel, behoeft het tweede onderdeel, dat niet kan
leiden tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing, geen
antwoord meer en dienen de voorgestelde prejudiciële vragen aan het
Grondwettelijk Hof niet te worden gesteld.
Omvang van de cassatie
42. De vernietiging van het arrest voor wat de hoofdelijkheid van
de aan de eiseres opgelegde geldboete betreft, heeft ook de vernietiging tot gevolg van haar veroordeling tot straf en tot bijdrage aan
het Slachtofferfonds, gelet op het nauwe verband dat tussen die beslissingen bestaat.
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 39 Strafwetboek ;
— het algemene rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de
straf.
43. De vernietiging van de beslissing op het cassatieberoep van de
eiseres brengt de vernietiging mee van de beslissing in zoverre die de
eisers II en III eveneens veroordeelt tot straf en tot bijdrage aan het
Slachtofferfonds. Die beslissingen zijn immers aangetast door dezelfde
onwettigheid.
Middel van de eiser IV
44. Het middel voert schending aan van de artikelen 40 en 100 Strafwetboek en artikel 281/2 AWDA : het arrest veroordeelt de verweerders
tot het betalen van een geldboete wegens inbreuken op de AWDA en
bijzondere wetten inzake douane en accijnzen, onder meer wegens
inbreuken op de Accijnswet 1997, zonder hiervoor een vervangende
gevangenisstraf te bepalen.
45. Gelet op de hierna volgende vernietiging van het arrest voor wat
de aan de eiseres en de eisers II en III opgelegde straf betreft, kan het
middel niet tot ruimere cassatie leiden.
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Het middel is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het
overige
46. Wat de schuldigverklaring van de eiseres en de eisers II en III
betreft, zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de
wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiseres en de eisers
II en III veroordeelt tot straf en tot bijdrage aan het Slachtofferfonds.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt de cassatieberoepen van de eiseres en van de eisers II en III
voor het overige.
Verwerpt het cassatieberoep van de eiser IV.
Veroordeelt de eiseres tot twee derden van de kosten van haar cassatieberoep en laat de overige kosten van dat cassatieberoep ten laste
van de Staat.
Veroordeelt de eisers II en III tot vier vijfden van de kosten van hun
cassatieberoep en laat de overige kosten van die cassatieberoepen ten
laste van de Staat.
Veroordeelt de eiser IV tot de kosten van zijn cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
27 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Duinslaeger, procureur-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de
heer De Bruyn.

N° 381
2o

— 27 mei 2014
(P.13.1791.N)

kamer

1o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. —
A rtikel 59. — A rtikel 59, § 3. — A demanalyse. — Recht op het laten
nemen van een bloedmonster. — R echt van deze mogelijkheid verwittigd
te worden. — Verwittiging door de verbalisant. — Voorwaarde.
2 o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. —
A rtikel 59. — A rtikel 59, § 3. — A demanalyse. — Recht op het laten nemen
van een bloedmonster. — R echt van deze mogelijkheid verwittigd te
worden. — Verplichting tot verwittiging door de verbalisant. — A fstand
van het recht op een tweede analyse. — Gevolg.
3o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. —
A rtikel 63. — A rtikel 63, § 3. — Positieve ademanalyse. — A rtikel 28 KB
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4o BLOEDPROEF. — A rtikel 63, § 3 Wegverkeerswet. — Positieve ademanalyse. — A rtikel 28 KB A demtest - en ademanalysetoestellen. — R echt op
het laten nemen van een bloedmonster. — Verwittiging door de verbalisant. — A fstand van het recht op een tweede analyse. — Gevolg.

1o, 2o, 3o en 4o Uit de context van de artikelen 59, § 3, en 63, § 3, Wegverkeerswet volgt dat zowel het recht van de betrokkene op het laten nemen
van een bloedmonster als zijn recht om van die mogelijkheid op de hoogte
te worden gebracht, afhankelijk zijn van het resultaat van de tweede, of
in voorkomend geval, derde analyse die overeenkomstig artikel 59, § 3,
Wegverkeerswet op zijn verzoek wordt uitgevoerd ; alleen een met toepassing van dit artikel vastgestelde alcoholconcentratie van ten minste 0,35
milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht, verplicht tot het op de
hoogte brengen van de betrokkene ; de door artikel 28 KB Ademtest en –
ademanalysetoestellen bedoelde verwittiging is bijgevolg niet vereist bij
een eerste vaststelling door middel van een ademanalyse en de betrokkene geen tweede en eventueel een derde analyse heeft gevraagd, aangezien de afstand van het recht op een tweede ademanalyse de afstand
inhoudt van het recht op een bloedproef, zodat een verwittiging van het
recht op een bloedproef overbodig is  (1).

(W.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Hasselt van 17 oktober 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het bestreden vonnis spreekt de eiser vrij voor de telastleggingen
A, B, C en E.
In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk.
  (1) Zie Cass. 27 maart 2001, AR P.99.1221.N, AC 2001, nr. 168, RW 2001-02, 1431, met
noot Ongena, T. ; Cass. 9 januari 2001, AR P.99.0320.N, AC 2001, nr. 9 ; Cass. 2 mei 2000,
AR P.98.0247.N, AC 2000, nr. 266 ; Cass. 7 maart 2000, TAVW, 2001, 121, telkens met
betrekking tot artikel 7, zesde lid, KB 18 februari 1991.
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Middel
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 59 en 63 Wegverkeerswet en hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 21 april
2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen
(hierna KB Ademtest- en ademanalysetoestellen), alsmede miskenning
van het recht van verdediging : de appelrechters oordelen ten onrechte
dat eisers recht van verdediging niet is miskend ; uit de bijlage 1 bij
het proces-verbaal van verhoor HA.L7.422403/2012 van 12 oktober 2012
blijkt dat de eiser geen gebruik heeft kunnen maken van zijn recht
op een tegenexpertise ; hij werd niet duidelijk en expliciet verwittigd ;
op geen enkel moment werd hem gemeld dat bij een weigering van een
tweede ademanalyse ook zijn recht op een bloedproef zou verdwijnen ;
de volgorde van de vragen naar het recht op bloedproef en het recht op
een tweede ademanalyse zijn misleidend ; de verwijzing door de eerste
rechter naar een passage op bladzijde 3 van het proces-verbaal overtuigt niet, want het proces-verbaal is niet door de eiser ondertekend,
betreft een loutere bewering van de verbalisanten en wordt tegengesproken door de bijlage 1.
3. In zoverre het middel is gericht tegen het beroepen vonnis en dus
niet tegen het bestreden vonnis, is het niet ontvankelijk.
4. Artikel 28 KB Ademtest- en ademanalysetoestellen bepaalt : “Als
een alcoholconcentratie van minstens 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht wordt vastgesteld moet de betrokkene op een
duidelijke en expliciete manier worden verwittigd van zijn recht op
een tegenexpertise door middel van een bloedproef die op zijn kosten
gebeurt indien de overtreding erdoor wordt bevestigd.”
Artikel 63, § 3, eerste lid, Wegverkeerswet bepaalt :
“De in artikel 59, § 1, bedoelde overheidspersonen moeten op verzoek
van de personen bedoeld in 1o en 2o van dezelfde paragraaf, en bij wijze
van tegenexpertise, deze personen een bloedproef laten ondergaan door
een daartoe opgevorderde geneesheer indien de ademanalyse, bekomen
na toepassing van artikel 59, § 3, een alcoholconcentratie van ten
minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet.”
Artikel 59, § 3, Wegverkeerswet bepaalt :
“Op verzoek van de in § 1, 1o en 2o, bedoelde personen aan wie een
ademanalyse werd opgelegd, wordt onmiddellijk een tweede analyse
uitgevoerd en, indien het verschil tussen deze twee resultaten meer
bedraagt dan de door de Koning bepaalde nauwkeurigheidsvoorschriften, een derde analyse.
Indien het eventuele verschil tussen twee van deze resultaten niet
meer bedraagt dan de hierboven bepaalde nauwkeurigheidsvoorschriften, wordt het laagste resultaat in aanmerking genomen.
Indien het verschil groter is, wordt de ademanalyse als niet uitgevoerd beschouwd.”
5. Uit de context van de artikelen 59, § 3, en 63, § 3, eerste lid, Wegverkeerswet volgt dat zowel het recht van de betrokkene op het laten
nemen van een bloedmonster als zijn recht om van die mogelijkheid
op de hoogte te worden gebracht, afhankelijk zijn van het resultaat
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van de tweede, of in voorkomend geval, derde analyse die overeenkomstig artikel 59, § 3, Wegverkeerswet op zijn verzoek wordt uitgevoerd.
Alleen een met toepassing van dit artikel vastgestelde alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire
lucht, verplicht tot het op de hoogte brengen van de betrokkene.
De door artikel 28 KB Ademtest en –ademanalysetoestellen bedoelde
verwittiging is bijgevolg niet vereist bij een eerste vaststelling door
middel van een ademanalyse en wanneer de betrokkene geen tweede
en eventueel een derde analyse heeft gevraagd. De afstand van het
recht op een tweede ademanalyse houdt de afstand in van het recht op
een bloedproef, zodat een verwittiging van het recht op een bloedproef
overbodig is.
Geen enkele bepaling noch het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging verplichten de verbalisant de betrokkene erop
te wijzen dat de afstand van het recht op een tweede ademanalyse de
afstand impliceert van het recht op een bloedproef.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
27 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Duinslaeger, procureur-generaal. — Advocaat : de heer Deloffer (bij de
balie te Hasselt).

N° 382
2o

— 27 mei 2014
(P.14.0841.N)

kamer

1o TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN ( WET 15 JUNI 1935). — I n eerste
aanleg. — Strafzaken. — Betekening. — Bevel tot aanhouding. — Bijstand
tolk.
2 o VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT AANHOUDING. — Beteke ning. — Bijstand tolk.

1o en 2o De mondelinge mededeling door de gevangenisdirecteur van de beslissing overeenkomstig artikel 18, § 1, derde lid, Voorlopige Hechteniswet, is
geen verklaring in de zin van artikel 31, derde lid, Taalwet Gerechtszaken,
zodat deze laatste bepaling daarop niet van toepassing is.

(T.)
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A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 mei 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede middel
6. Het middel voert schending aan van artikel 18, § 1, Voorlopige
Hechteniswet en de artikelen 31, derde lid, en 40 Taalwet Gerechtszaken : het arrest oordeelt ten onrechte dat de eiser geen bijstand van
een tolk diende te krijgen om de gezegden van de gevangenisdirecteur
bij de betekening van het aanhoudingsbevel te vertalen.
7. Krachtens artikel 18, § 1, derde lid, Voorlopige Hechteniswet bestaat
de betekening in het mondeling meedelen van de beslissing in de taal
van de rechtspleging, met afgifte van een volledig afschrift van de akte.
8. Artikel 31, derde lid, Taalwet Gerechtszaken bepaalt : De partijen
die de taal van de procedure niet verstaan worden bijgestaan door een
beëdigd tolk die alle mondelinge verklaringen vertaalt.
9. De mondelinge mededeling van de beslissing overeenkomstig
artikel 18, § 1, derde lid, Voorlopige Hechteniswet, is geen verklaring
in de zin van artikel 31, derde lid, Taalwet Gerechtszaken, zodat deze
laatste bepaling daarop niet van toepassing is.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
.........................................................
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
15. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
27 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer Winants,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de heer Warson (bij de
balie te Brussel).
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N° 383
2o

— 27 mei 2014
(P.14.0847.N)

kamer

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — T er beschikking houden
van het dossier. — Draagwijdte.
2 o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — H andhaving
voorlopige hechtenis.

van de

1o Het ter beschikking houden van het dossier gedurende twee dagen vóór
de verschijning van de verdachte en diens raadsman overeenkomstig
artikel 22, vierde lid Voorlopige Hechteniswet, verleent de verdachte geen
recht op kennisname van het dossier op elk moment van zijn voorlopige
hechtenis.
2o Voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de handhaving van
de voorlopige hechtenis is het recht van verdediging geëerbiedigd wanneer
de inverdenkinggestelde die de taal van de rechtspleging niet kent wordt
bijgestaan door een beëdigde tolk die hem op de hoogte brengt van de
tegen hem ingebrachte nieuwe beschuldigingen en zijn advocaat toegang
krijgt tot de stukken die essentieel zijn voor een doelmatige betwisting
van de vrijheidsbeneming.

(A.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 mei 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 5 en 6 EVRM,
artikel 149 Grondwet, de artikelen 21, § 3, en 22 Voorlopige Hechteniswet en de artikelen 12 en 67, § 1 en § 3, van de basiswet van 12 januari
2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden : het arrest wijst de vordering tot invrijheidstelling van de
eiser af op grond van de overweging dat hij intussen met zijn advocaten heeft kunnen overleggen, zodat geen miskenning van het recht
van verdediging meer aanwezig is ; eisers recht van verdediging is
evenwel onherroepelijk miskend vermits in deze complexe zaak voortdurend nieuwe stukken worden toegevoegd die hij zelf niet kan raadplegen en waarover hij zijn advocaten dus geen specifieke onderrich-
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tingen kan geven ; de onderzoeksrechter, de federale procureur en de
kamer van inbeschuldigingstelling hebben de eiser drie maanden lang
de mogelijkheid ontzegd om beroep te doen op de tolk van zijn keuze,
waardoor hij in voorhechtenis werd gehouden zonder dat hij onverwijld, in een taal die hij verstaat, en in bijzonderheden op de hoogte
werd gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte
beschuldigingen ; het recht kennis te nemen van het dossier geldt voor
elk moment van de volledige duur van de voorlopige hechtenis ; door
het gebeurde hebben eisers raadslieden hem drie maanden lang niet
inhoudelijk kunnen verdedigen ; het basisrecht van de maandelijkse
evaluatie van de voorhechtenis werd hierdoor onherroepelijk miskend ;
de eiser kon zich niet over alles verdedigen, maar enkel over een paar
aspecten zoals die naar voor kwamen in de vordering van het openbaar
ministerie ; gelet op de erkenning door de onderzoeksrechter dat zij
een fout beging, oordeelt het arrest ten onrechte dat de eiser zelf zijn
verdediging onmogelijk maakte doordat hij geen beroep deed op een
beëdigde tolk.
2. In zoverre het middel opkomt tegen het optreden van de onderzoeksrechter, de federale procureur of de gevangenisdirectie en tegen
eerdere arresten, maar niet tegen het bestreden arrest, is het niet
ontvankelijk.
3. Krachtens artikel 22, vierde lid, Voorlopige Hechteniswet wordt
het dossier gedurende twee dagen voor de verschijning ter beschikking gehouden van de verdachte en van zijn raadsman. Deze bepaling
verleent de verdachte geen recht op kennisname van het dossier op elk
moment van de duur van zijn voorlopige hechtenis.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
4. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing inzake voorlopige
hechtenis.
Artikel 6 EVRM is in beginsel niet van toepassing voor de onderzoeksgerechten die geen uitspraak doen over de gegrondheid van de
strafvordering.
In zoverre faalt het middel evenzeer naar recht.
5. Artikel 5 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de
rechten van de Mens, houdt onder meer in dat bij de handhaving van
de voorlopige hechtenis, aan de aangehouden persoon de nieuwe inlichtingen moeten worden verstrekt die deze handhaving rechtvaardigen
en hem de mogelijkheid bieden om de wettigheid daarvan voor een
rechtbank te betwisten.
Voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de handhaving
van de voorlopige hechtenis, is het recht van verdediging geëerbiedigd
wanneer de inverdenkinggestelde die de taal van de rechtspleging niet
kent, wordt bijgestaan door een beëdigde tolk die hem op de hoogte
brengt van de tegen hem ingebrachte nieuwe beschuldigingen en zijn
advocaat toegang krijgt tot de stukken die essentieel zijn voor een
doelmatige betwisting van de vrijheidsbeneming.
In zoverre faalt het middel naar recht.
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6. Het arrest oordeelt dat :
— op de in het arrest vermelde zittingen van de raadkamer en van de
kamer van inbeschuldigingstelling, de eiser werd bijgestaan door een
beëdigde tolk ;
— de raadslieden voor elk van die zittingen toegang hadden tot het
strafdossier en bij het verweer steeds rekening konden houden met alle
voorhanden zijnde stukken ;
— ingevolge een misverstand de eiser van 1 februari 2014 tot 29 april
2014 voor de contacten met zijn advocaten geen beroep kon doen op de
tolk van zijn keuze ;
— de eiser weigerde om op iemand anders beroep te doen ;
— op vraag van de eiser de behandeling van de zaak werd uitgesteld
van 29 april 2014 naar 13 mei 2014 en hij in die periode, bijgestaan door
de tolk van zijn keuze, met zijn advocaten kon overleggen ;
— op de zitting van 13 mei 2014 verweer werd gevoerd over alle voorhanden zijnde feitelijke gegevens.
Aldus verantwoordt het arrest de beslissing dat eisers recht van
verdediging niet is miskend, naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
7. Voor het overige komt het middel op tegen het onaantastbaar
oordeel van de rechter of vergt het een onderzoek van feiten waarvoor
het Hof geen bevoegdheid heeft.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
27 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Winants, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer
Flamme (bij de balie te Gent) en de heer Rieder (bij de balie te Gent).

N° 384
2o

— 28 mei 2014
(P.13.1014.F)

kamer

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — OORZAAK.
— (On)middellijke oorzaak. — Europese Commissie. — Toekenning van
uitvoerrestituties. — F rauduleus toegewezen aanbestedingen. — Schade
in oorzakelijk verband met de fout. — Mogelijkheid de restituties aan
andere inschrijvers toe te kennen.
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2 o EUROPESE UNIE. — ALLERLEI. — Europese Commissie. — Toekenning
van uitvoerrestituties. — Frauduleus toegewezen aanbestedingen. —
Schade in oorzakelijk verband met de fout. — Mogelijkheid de restituties aan andere inschrijvers toe te kennen.
3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — OORZAAK. —
A lgemeen. — Gebrek aan oorzakelijk verband afgeleid uit een veronderstelling.

1o en 2o De omstandigheid dat de Europese Commissie de uitvoerrestituties
aan andere inschrijvers had kunnen toekennen indien zij ze niet aan de
aangeklaagde vennootschappen had toegekend op grond van met schending van het beroepsgeheim meegedeelde informatie, sluit niet uit dat zij
schade heeft geleden die in oorzakelijk verband staat met de misdrijven
die ten aanzien van de vennootschappen bewezen zijn verklaard.
(Art. 1382 BW)
3o Het arrest dat, door elke aansprakelijkheid af te wijzen van degene die
de fout heeft begaan, op grond dat de schade zich ook zonder die fout zou
hebben kunnen voordoen en door uit een veronderstelling af te leiden dat
er geen oorzakelijk verband bestaat, houdt geen rekening met de feitelijke
omstandigheden van de zaak wanneer het aldus het bestaan van schade
uitsluit. (Art. 1382 BW)

(Commissie

van de

Europese Gemeenschappen e.a. t. B. e.a.)
A rrest (vertaling).

I. Rechtspleging

voor het

Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Brussel, correctionele kamer, van 6 mei 2013.
De eiseres en de eiser voeren elk in een memorie die aan dit arrest is
gehecht, respectievelijk twee middelen en een middel aan.
Op de rechtszitting van 7 mei 2014 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe
verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
A. Cassatieberoep van de Commissie van de Europese Gemeenschappen
.........................................................
4. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op
de burgerlijke rechtsvordering van de eiseres tegen de Unie van landbouwcoöperatieven Union Invivo en de vennootschap Glencore Grain
Rotterdam, uitspraak doet over de materiële schade.
Tweede middel
Eerste onderdeel
Nadat het arrest heeft beslist dat de verweersters schuldig waren
aan corruptie en schending van het beroepsgeheim, wijst het de vorde-

ARREST-2014-5.indb 1356

15/04/15 16:02

N° 384 - 28.5.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

1357

ring af van de eiseres tot vergoeding van de materiële schade die ze
beweert geleden te hebben.
Tot staving van die beslissing heeft het hof van beroep geoordeeld dat
de Europese Commissie het bewijs niet leverde van de aanbestedingen
die de verweersters waren toegewezen op grond van met schending van
het beroepsgeheim meegedeelde informatie en dat ze voor de, volgens
het hof, frauduleus toegewezen aanbestedingen, niet aantoonde dat
geen andere operator een acceptabel bod had gedaan. Het arrest voegt
voorts daaraan toe dat indien de Europese Commissie de restituties
niet aan de verwerende vennootschappen had toegekend, zij ze aan
andere inschrijvers had kunnen toekennen en, in dat geval, globaal
gezien bedragen van dezelfde omvang zou hebben uitgegeven.
De omstandigheid dat de Europese Commissie de uitvoerrestituties aan andere inschrijvers had kunnen toekennen zo zij ze niet
aan de verweersters had toegekend, sluit niet uit dat zij schade heeft
geleden die in een oorzakelijk verband staat met de ten aanzien van de
verweersters bewezen verklaarde misdrijven. Voorts houdt het arrest,
door elke aansprakelijkheid af te wijzen van degene die de fout heeft
begaan, op grond dat de schade zich ook zonder die fout kon hebben
voorgedaan en door uit een hypothese af te leiden dat er geen oorzakelijk verband bestaat, geen rekening met de feitelijke omstandigheden
van de zaak.
Het arrest, dat aldus het bestaan van schade uitsluit, schendt
artikel 1382 Burgerlijk Wetboek.
Het middel is in zoverre gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van de Commissie
van de Europese Gemeenschappen, in zoverre het gericht is tegen de
beslissing die uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering van
de eiseres tegen K. B.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, op de burgerlijke
rechtsvorderingen van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en het Etablissement national des produits de l’agriculture
et de la mer tegen de Unie van landbouwcoöperatieven Union Invivo en
de vennootschap Glencore Grain Rotterdam BV, uitspraak doet over de
materiële schade.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers tot de helft van de kosten van hun cassatieberoep en de Unie van landbouwcoöperatieven Union Invivo en de
vennootschap Glencore Grain Rotterdam BV elk tot een vierde van de
voormelde kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
28 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Andersluidende
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conclusie  (1) : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
Kirkpatrick, de heer Vandebotermet (bij de balie te Brussel), de heer
Francis (bij de balie te Brussel), mevr. Geinger, mevr. De Baets en de
heer Verbist.

N° 385
2o

— 28 mei 2014
(P.14.0409.F)

kamer

1o LASTER EN EERROOF. — Lasterlijke
delen.

aangifte.

— M ateriële

bestand -

2 o LASTER EN EERROOF. — Lasterlijke aangifte. — Valsheid van het
aangegeven feit. — Bewijslast. — Vordering wegens laster. — Schorsing.
— Duur. — Tenlastegelegde feit is het voorwerp van strafvervolging. —
Beslissing tot seponering. — Gevolg.
3o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijslast. Beoordelingsvrijheid. —
Bewijslast. — Lasterlijke aangifte. — Valsheid van het aangegeven feit.
— Vordering wegens laster. — Schorsing. — Duur. — Tenlastegelegde
feit is het voorwerp van strafvervolging. — Beslissing tot seponering.
— Gevolg.
4o LASTER EN EERROOF. — Lasterlijke aangifte. — Vordering wegens
laster. — Bewijs van het aangegeven feit kan niet worden geleverd. —
A antijging heeft betrekking op een handeling of een feit uit het privé leven dat geen misdrijf oplevert.
5o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijsvoering. — Lasterlijke aangifte.
— Vordering wegens laster. — Bewijs van het aangegeven feit kan niet
worden geleverd. — A antijging heeft betrekking op een handeling of een
feit uit het privéleven dat geen misdrijf oplevert.
6 o LASTER EN EERROOF. — Lasterlijke aangifte. — Vordering wegens
laster. — A antijging van een feit waarvoor de wet geen bewijs toestaat.
— Beoordeling door de feitenrechter.
7o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijslast. Beoordelingsvrijheid. —
Beoordelingsvrijheid. — Lasterlijke aangifte. — Vordering wegens
laster. — A antijging van een feit waarvoor de wet geen bewijs toestaat.
— Beoordeling door de feitenrechter.
8o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Strafzaken. — Lasterlijke aangifte. — Vordering wegens laster. —
A antijging van een feit waarvoor de wet geen bewijs toestaat.

1o Lasterlijke aangifte is de kwaadwillige en spontane aantijging, in een
aan een willekeurige overheid bezorgd geschrift, van een feit dat de
daarin bedoelde persoon kan schaden ; ze veronderstelt met name dat
  (1) Het OM heeft geconcludeerd dat dit onderdeel niet ontvankelijk was omdat het
opkwam tegen de feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak door de appelrechters.
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wordt vastgesteld dat de aangegeven feiten vals zijn of dat de persoon
aan wie ze worden verweten onschuldig is  (1). (Art. 445, eerste en tweede
lid, Strafwetboek)
2o en 3o Voor de rechter bij wie de lasterlijke aangifte aanhangig is
gemaakt, dient de vervolgende partij aan te tonen dat het aangegeven
feit vals is of dat het bewijs van het bestaan ervan niet kan worden geleverd ; indien het ten laste gelegde feit het voorwerp is van strafvervolging
of van een aangifte waarover nog geen uitspraak is gedaan, wordt de
vordering wegens laster geschorst tot de eindbeslissing van de bevoegde
overheid ; als het parket een vooronderzoek heeft geopend kan, in voorkomend geval, na seponering de berechting van de vordering wegens
laster worden hervat  (2). (Artt. 445, eerste en tweede lid, en 447, derde
en vijfde lid, Strafwetboek)
4o en 5o Voor de rechter bij wie het wanbedrijf lasterlijke aangifte
aanhangig is gemaakt, dient de vervolgende partij aan te tonen dat het
feit vals is dan wel dat het bewijs van het bestaan ervan niet kan worden
geleverd ; voor die rechter staat de wet aan de auteur van een aantijging
die betrekking heeft op een handeling of een feit uit het privéleven dat
geen misdrijf oplevert, geen enkele vorm van bewijs toe  (3). (Artt. 445 en
447 Strafwetboek)
6 o, 7o en 8o De rechter bij wie een lasterlijke aangifte aanhangig is gemaakt,
beoordeelt in feite of de aangifte alleen betrekking heeft op feiten waarvoor de wet geen bewijs toestaat  (4). (Artt. 445 en 447, Strafwetboek)

(F. t. W.)

  (1) A. De Nauw, Initiation au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, 361 ;
P.M agnien, “ Les atteintes portées à l’honneur et à la considération des personnes »,
in Les Infractions, dl. 2, Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier,
2010, 791.
  (2) Zie Cass. 8 januari 2014, AR P.13.0774.F, AC 2014, nr. 10, met concl. van advocaatgeneraal Vandermeersch in Pas.
  (3) Nypels en Servais, Le Code pénal interprété, dl. II, 1898, 204.
  (4) In zijn conclusie heeft het openbaar ministerie erop gewezen dat de appelrechters hadden geoordeeld dat geen enkele vorm van bewijs van de aangegeven feiten kon
worden geleverd omdat het handelingen uit het privéleven betrof die geen misdrijf
opleveren. Volgens het openbaar ministerie kon het middel niet worden aangenomen
omdat die overweging deel uitmaakte van de onaantastbare beoordeling van de
feiten door de bodemrechters.
Het openbaar ministerie heeft zich niettemin afgevraagd of de appelrechters,
zonder toezicht van het Hof, hadden kunnen oordelen dat de aangifte bij de procureur des Konings van feiten die geen misdrijf opleveren, die gepleegd zijn door een
ouder op zijn minderjarig kind en die het in gevaar kunnen brengen, noodzakelijkerwijs feiten zijn uit het privéleven waarvoor de wet geen bewijs toestaat. Het heeft
aangevoerd dat feiten die een minderjarige in gevaar brengen, net als de feiten die
een misdrijf opleveren, onder de strafvordering vallen. Het heeft bijgevolg geconcludeerd dat de appelrechters, door alleen maar te vermelden dat “de aangegeven feiten
overeenstemmen met die van minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie zonder dat jegens hen een strafbaar feit is gepleegd”, niet konden besluiten dat,
aangezien de voormelde feiten tot het privéleven behoren, zij als vals moeten worden
beschouwd omdat de wet het bewijs ervan niet toestaat.
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A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen, correctionele kamer, van 30 januari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Op de rechtszitting van 7 mei 2014 heeft afdelingsvoorzitter Frédéric
Close verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop
geconcludeerd
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering
Eerste middel
Lasterlijke aangifte, die krachtens artikel 445, eerste en tweede lid,
Strafwetboek wordt bestraft, is de kwaadwillige en spontane aantijging, in een aan een willekeurige overheid bezorgd geschrift, van een
feit dat de daarin bedoelde persoon kan schaden. Ze veronderstelt met
name dat wordt vastgesteld dat de aangegeven feiten vals zijn of dat de
persoon aan wie ze worden verweten onschuldig is.
Voor de rechter bij wie de lasterlijke aangifte aanhangig is gemaakt,
dient de vervolgende partij aan te tonen dat het aangegeven feit vals
is of dat het bewijs van het bestaan ervan niet kan worden geleverd.
Artikel 447, derde lid, van het voormelde wetboek bepaalt dat indien het
ten laste gelegde feit het voorwerp is van een strafvervolging of van een
aangifte waarover nog geen uitspraak is gedaan, de vordering wegens
laster wordt geschorst tot de eindbeslissing van de bevoegde overheid.
Als het parket een vooronderzoek heeft geopend, kan in voorkomend
geval, krachtens artikel 447, vijfde lid, na seponering de berechting
van de vordering wegens laster worden hervat.
Het arrest baseert zich op het door de arbeidsauditeur bevolen strafrechtelijk onderzoek, om te beslissen dat het feit dat de verweerster
ten laste wordt gelegd vals is. Het hof van beroep heeft echter niet
vastgesteld dat de bevoegde rechter over dat feit uitspraak zou hebben
gedaan en evenmin dat het openbaar ministerie, bij ontstentenis van
vervolging, het jegens hem geopende vooronderzoek zou hebben geseponeerd.
Het middel is gegrond.
Tweede middel
Het middel voert de schending aan van artikel 149 Grondwet en van de
artikelen 445 en 447 Strafwetboek. Het oefent kritiek uit op het arrest,
in zoverre het een door de eiser aan de procureur des Konings gerichte
lasterlijke aangifte bewezen verklaart. Het verwijt het hof van beroep
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dat het de bewijswaarde niet heeft beoordeeld van de elementen die
door de beklaagde zijn aangebracht om de waarheidsgetrouwheid van
de door hem aangegeven feiten aan te tonen.
Voor de rechter bij wie een lasterlijke aangifte aanhangig is gemaakt,
dient de vervolgende partij aan te tonen dat het feit vals is dan wel dat
het bewijs van het bestaan ervan niet kan worden geleverd.
Voor die rechter staat de wet aan de auteur van de aantijging die
betrekking heeft op een handeling of een feit uit het privéleven dat
geen misdrijf oplevert, geen enkele vorm van bewijs toe.
In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, beslist het arrest niet
dat er een vonnis of een authentieke akte is vereist om de werkelijkheid van het ten laste gelegde feit aan te tonen.
De appelrechters hebben, op grond van een feitelijke beoordeling,
geoordeeld dat de aangifte bij de procureur des Konings, uit hoofde
waarvan de eiser wordt vervolgd, enkel feiten betrof waarvoor de wet
geen bewijs toestaat.
Ze hebben daaruit naar recht afgeleid dat de aangifte van dergelijke
feiten, gelet op het opzet van de auteur ervan, lasterlijk was.
Het middel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, op de strafvordering,
de telastlegging II.A bewezen verklaart en uitspraak doet over de straf
en in zoverre het daarnaast uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering van de verweerster.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de andere helft ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
28 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Deels
gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat :
mevr. De Baets.

N° 386
2o

— 28 mei 2014
(P.14.0424.F)

kamer

1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — ONDERZOEK. — Bijzondere opspo ringsmethoden. — Controle met toepassing van artikel 235ter, § 1, van het
Wetboek van Strafvordering. — K amer van inbeschuldigingstelling. —
Controle van het vertrouwelijk dossier. — Draagwijdte van de controle.
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2 o ONDERZOEKSGERECHTEN. — K amer van inbeschuldigingstelling.
— Bijzondere opsporingsmethoden. — Controle met toepassing van
artikel 235ter, § 1, van het Wetboek van Strafvordering. — Controle van
het vertrouwelijk dossier. — Draagwijdte van de controle.
3o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — ONDERZOEK. — Bijzondere opspo ringsmethoden. — Controle met toepassing van artikel 235ter, § 1, van het
Wetboek van Strafvordering. — K amer van inbeschuldigingstelling. —
Gevolg van de controle. — Toepassing van de rechtsplegingen bepaald in
de artikelen 235 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering.
4o ONDERZOEKSGERECHTEN. — K amer van inbeschuldigingstelling.
— Bijzondere opsporingsmethoden. — Controle met toepassing van
artikel 235ter, § 1, van het Wetboek van Strafvordering. — Gevolg van
de controle. — Toepassing van de rechtsplegingen bepaald in de artikelen 235 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering.
5o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — ONDERZOEK. — Bijzondere opspo ringsmethoden. — Controle met toepassing van artikel 235ter, § 1, van
het Wetboek van Strafvordering. — K amer van inbeschuldigingstelling.
— Draagwijdte van de controle. — Politionele uitlokking. — Grond van
niet - ontvankelijkheid van de strafvordering. — Nazicht door de feitenrechter. — Voorwaarde.
6 o ONDERZOEKSGERECHTEN. — K amer van inbeschuldigingstelling.
— Bijzondere opsporingsmethoden. — Controle met toepassing van
artikel 235ter, § 1, van het Wetboek van Strafvordering. — Draagwijdte
van de controle. — Politionele uitlokking. — Grond van niet - ontvankelijkheid van de strafvordering. — Nazicht door de feitenrechter. —
Voorwaarde.
7o STRAFVORDERING. — Grond van niet- ontvankelijkheid van de strafvordering. — Bijzondere opsporingsmethoden. — Controle met toepassing
van artikel 235ter, § 1, van het Wetboek van Strafvordering. — K amer van
inbeschuldigingstelling. — Draagwijdte van de controle. — Politionele
uitlokking. — Nazicht door de feitenrechter. — Voorwaarde.
8o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — ONDERZOEK. — Bijzondere opspo ringsmethoden. — Controle met toepassing van artikel 235ter, § 1, van
het Wetboek van Strafvordering. — K amer van inbeschuldigingstelling.
— Draagwijdte van de controle. — Politionele uitlokking. — Grond van
niet - ontvankelijkheid van de strafvordering. — T egensprekelijk onderzoek vereist. — Nazicht door de feitenrechter.
9 o ONDERZOEKSGERECHTEN. — K amer van inbeschuldigingstelling.
— Bijzondere opsporingsmethoden. — Controle met toepassing van
artikel 235ter, § 1, van het Wetboek van Strafvordering. — Draagwijdte
van de controle. — Politionele uitlokking. — Grond van niet - ontvanke lijkheid van de strafvordering. — T egensprekelijk onderzoek vereist. —
Nazicht door de feitenrechter.
10 o STRAFVORDERING. — Grond van niet- ontvankelijkheid van de strafvordering. — Bijzondere opsporingsmethoden. — Controle met toepassing
van artikel 235ter, § 1, van het Wetboek van Strafvordering. — K amer
van inbeschuldigingstelling. — Draagwijdte van de controle. — Politi-
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— Tegensprekelijk

onderzoek vereist.

— Nazicht

door

de feitenrechter.

11o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — ONDERZOEK. — Onderzoekshande lingen. — Opsporen en lokaliseren van telecommunicatie. — Voorwaarde.
— Met redenen omkleed bevelschrift van de onderzoeksrechter.
12 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — ONDERZOEK. — Onderzoekshandelingen. — Opsporen en lokaliseren van telecommunicatie. — Geen met
redenen omkleed bevelschrift van de onderzoeksrechter. — Bewijsuit sluiting. — Voorwaarden.
13o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijsvoering. — Onregelmatig bewijs.
— Opsporen en lokaliseren van telecommunicatie. — Geen met redenen
omkleed bevelschrift van de onderzoeksrechter. — Bewijsuitsluiting. —
Voorwaarden.

1o en 2o Artikel 235ter, § 1, van het Wetboek van Strafvordering voert een
afzonderlijke, inquisitoire en niet-tegensprekelijke rechtspleging in,
waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling enkel de regelmatigheid
beoordeelt van de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden
observatie en infiltratie, voor zover zij daartoe het vertrouwelijk dossier,
bedoeld in de artikelen 47septies en 47novies van dat wetboek, moet
controleren ; zodra de kamer van inbeschuldigingstelling dat toezicht
heeft verricht, is haar beslissing bindend voor het vonnisgerecht  (1).
(Art. 235ter, Wetboek van Strafvordering)
3o en 4o De rechtspleging bepaald bij artikel 235ter, § 1, van het Wetboek
van Strafvordering, doet geen afbreuk aan de eventuele toepassing van
de rechtsplegingen bepaald in de artikelen 235 en 235bis van dat wetboek,
waardoor de kamer van inbeschuldigingstelling aan de hand van het
strafdossier de wettigheid en de regelmatigheid van de observatie en de
infiltratie kan onderzoeken (2). (Artt. 235, 235bis en 235ter, Wetboek van
Strafvordering)
5o, 6 o en 7o Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, noch op het
ogenblik dat ze kennisgenomen heeft van de zaak naar aanleiding van de
controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden, noch
op het ogenblik van de regeling van de rechtspleging, de regelmatigheid
van de rechtspleging en van de bewijsverkrijging heeft onderzocht aan de
hand van het open dossier, kan de feitenrechter, wegens de door de verdediging aangevoerde politionele uitlokking, niet weigeren de grond van
niet-ontvankelijkheid van de strafvordering te onderzoeken ; daartoe
moet hij, in het kader van een tegensprekelijke procedure, onderzoeken
waarom de operatie werd opgezet, in welke mate de politie bij het misdrijf
is betrokken en wat de aard is van de aansporingen of de druk waaraan
de beklaagde eventueel werd blootgesteld (3). (Art. 30, Voorafgaande
Titel Wetboek van Strafvordering ; artt. 235bis en 235ter, Wetboek van
Strafvordering)
8o, 9o et 10 o Het toezicht op de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethode infiltratie, die door de kamer van inbeschuldigingstelling
  (1) tot (3) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 386.
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aan het einde van een inquisitoire rechtspleging wordt verricht, belet het
onderzoek niet, in het kader van een tegensprekelijke rechtspleging, van
de grond van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering voortvloeiend
uit een door de verdediging aangevoerde politionele uitlokking op grond
van gegevens uit het voor de partijen toegankelijke dossier ; dat tegensprekelijk onderzoek kan plaatsvinden in het kader van de procedure van
de beoordeling ten gronde  (1). (Art. 30, Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering ; artt. 235bis en 235ter, Wetboek van Strafvordering)
11o Krachtens artikel 88bis, § 1, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering moet de rechter die beslist over te gaan tot het opsporen of
lokaliseren van telecommunicatie, een met redenen omkleed bevelschrift
geven met vermelding van de feitelijke omstandigheden van de zaak die
de maatregelen wettigen (2). (Art. 88bis, Wetboek van Strafvordering)
12o en 13o Wanneer het bevel tot het opsporen van telefoongesprekken voor
tijdvakken in het verleden niet wordt voorafgegaan door een op grond van
artikel 88bis van het Wetboek van Strafvordering genomen bevelschrift,
kan de rechter niet beslissen om verhoren uit het dossier te weren, op
grond dat ze voortkwamen uit het benutten van onregelmatig verkregen
telefoniegegevens die zijn vergaard zonder eerst het bij artikel 32 van de
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering vereiste nazicht
te verrichten (3). (Art. 32, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering ; art. 88bis, Wetboek van Strafvordering)

(Procureur- generaal

bij het

Hof

van

Beroep

te

Luik t. A. e.a.)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 5 februari 2014.
De eiser voert in de verklaring van cassatieberoep die aan dit arrest
is gehecht, twee middelen aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 19 mei 2014 een
conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 28 mei 2014 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste middel
De eiser verwijt het arrest dat het de strafvordering wegens levering
van verdovende middelen op 18 april 2013 niet-ontvankelijk verklaart,
door te oordelen dat die transactie volgde op een door politie-infiltranten georganiseerde politionele uitlokking, hoewel de toepassing
van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie was
  (1) tot (3) Id. Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 386.
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gecontroleerd tijdens het gerechtelijk onderzoek en door de kamer van
inbeschuldigingstelling als regelmatig was beoordeeld.
Artikel 235ter, § 1, Wetboek van Strafvordering voert een afzonderlijke, inquisitoire en niet-tegensprekelijke rechtspleging in, waarbij
de kamer van inbeschuldigingstelling enkel de regelmatigheid beoordeelt van de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, voor zover zij daartoe het vertrouwelijk dossier,
bedoeld in de artikelen 47septies en 47novies van dat wetboek, moet
controleren. Zodra de kamer van inbeschuldigingstelling dat toezicht
heeft verricht, is haar beslissing bindend voor het vonnisgerecht.
Die rechtspleging doet evenwel geen afbreuk aan de eventuele
toepassing van de rechtsplegingen bepaald in de artikelen 235 en 235bis
van dat wetboek, waardoor de kamer van inbeschuldigingstelling de
wettigheid en de regelmatigheid van de observatie en de infiltratie kan
onderzoeken aan de hand van het strafdossier.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, noch op het ogenblik dat ze kennisgenomen heeft van de zaak naar aanleiding van de
controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden,
noch op het ogenblik van de regeling van de rechtspleging, de regelmatigheid van de rechtspleging en van de bewijsverkrijging heeft
onderzocht aan de hand van het open dossier, kan de feitenrechter niet
weigeren de grond van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering te
onderzoeken wegens de door de verdediging aangevoerde politionele
uitlokking. Daartoe moet hij, in het kader van een tegensprekelijke
procedure, onderzoeken waarom de operatie werd opgezet, in welke
mate de politie bij het misdrijf is betrokken en wat de aard is van de
aansporingen of de druk waaraan de beklaagde eventueel werd blootgesteld.
Daaruit volgt dat het toezicht op de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethode infiltratie, die door de kamer van inbeschuldigingstelling aan het einde van een inquisitoire rechtspleging wordt
verricht, het onderzoek niet belet, in het kader van een tegensprekelijke rechtspleging, van de grond van niet-ontvankelijkheid van de
strafvordering voortvloeiend uit een door de verdediging aangevoerde
politionele uitlokking op grond van gegevens uit het voor de partijen
toegankelijke dossier.
Dat tegensprekelijk onderzoek kan plaatsvinden in het kader van de
procedure van de beoordeling ten gronde.
Het middel, dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Ambtshalve middel : schending van artikel 32 Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering
De tweede verweerder werd vrijgesproken van de tussen 1 mei 2012
en 18 april 2013 gepleegde feiten waarvan hij werd verdacht, nadat de
appelrechters de stukken betreffende de verhoren van de druggebruikers uit het dossier hadden verwijderd omdat ze voortkwamen uit het
benutten van telefoniegegevens waarvoor de onderzoeksrechter geen
schriftelijk bevel had verleend.

ARREST-2014-5.indb 1365

15/04/15 16:02

1366

ARRESTEN VAN CASSATIE

28.5.14 - N° 386

Artikel 88bis Wetboek van Strafvordering machtigt de onderzoeksrechter, wanneer dat noodzakelijk is om de waarheid aan de dag te
brengen, tot het doen opsporen van de oproepgegevens van telecommunicatiemiddelen van waaruit of waarnaar wordt of werd opgeroepen
of tot het lokaliseren van de oorsprong of de bestemming van telecommunicatie.
Krachtens artikel 88bis, § 1, derde lid, van het voormelde wetboek
moet de rechter die beslist over te gaan tot het doen opsporen of lokaliseren van telecommunicatie, een met redenen omkleed bevelschrift
geven met vermelding van de feitelijke omstandigheden van de zaak
die de maatregelen wettigen.
Volgens artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering,
dat op de berechting van de zaak toepasselijk is, wordt enkel besloten
tot nietigheid van een onregelmatig verkregen bewijselement indien
de naleving van de betrokken vormvoorwaarden is voorgeschreven
op straffe van nietigheid of indien de begane onregelmatigheid de
betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast of indien het gebruik
van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces.
Het arrest stelt vast dat de onderzoeksrechter op 25 februari 2013
schriftelijk bevel heeft gegeven tot het opsporen van telefoongesprekken voor tijdvakken die aan die datum voorafgaan.
Na te hebben vermeld dat die maatregel niet werd voorafgegaan door
een op grond van artikel 88bis genomen bevelschrift dat zij als een
substantieel vormvereiste hebben beschouwd, beslissen de appelrechters om de verhoren van de druggebruikers uit het dossier te weren
op grond dat ze voortkwamen uit het benutten van onregelmatig
verkregen telefoniegegevens.
Om die bewijsmiddelen uit te sluiten, heeft het hof van beroep evenwel
niet het bij artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering
opgelegde nazicht verricht.
Er is geen grond om het tweede middel van de eiser te onderzoeken,
daar het niet tot cassatie kan leiden, anders dan in het beschikkend
gedeelte gesteld.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, op de tegen N. A. ingestelde strafvordering, laatstgenoemde vrijspreekt, behalve in zoverre
het de strafvordering wegens de op 18 april 2013 gepleegde feiten nietontvankelijk verklaart.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
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Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
28 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Rodeyns (bij de balie te Luik).

N° 387
2o

— 28 mei 2014
(P.14.0484.F)

kamer

1o STRAF. — ALLERLEI. — Straftoemeting. — Redenen. — Gegevens eigen
aan de persoon van de beklaagde of de beschuldigde. — Door hem gestelde
daden. — I naanmerkingneming. — Voorwaarde. — Eerbiediging van het
vermoeden van onschuld.
2 o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— A rtikel 6. — A rtikel 6.2. — Vermoeden van onschuld. — Straftoeme ting. — R edenen. — Gegevens eigen aan de persoon van de beklaagde of
de beschuldigde. — Door hem gestelde daden. — I naanmerkingneming. —
Voorwaarde.

1o en 2o Artikel 6.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden, dat het algemene rechtsbeginsel
van het vermoeden van onschuld vastlegt, belet de rechter niet om bij de
straftoemeting alle gegevens in aanmerking te nemen die eigen zijn aan
de persoonlijkheid en met name de daden die de vervolgde persoon zou
hebben gesteld, mits hij geen uitspraak doet over het strafbare karakter
ervan  (1). (Art. 6.2, EVRM)

(R.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van assisen
van de provincie Henegouwen van 20 december 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 22 mei 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 28 mei 2014 heeft afdelingsvoorzitter Frédéric
Close verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal
geconcludeerd.

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 387.
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Hof

Beoordeling
Het middel voert de miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel
van het vermoeden van onschuld en de schending van artikel 6.2 EVRM.
Die bepaling belet de rechter niet om bij de straftoemeting rekening
te houden met alle gegevens die eigen zijn aan de persoonlijkheid en
met name de daden die de vervolgde persoon zou hebben gesteld, mits
hij geen uitspraak doet over het strafbare karakter ervan.
Onder de redenen die het hof van assisen hebben geleid tot het bepalen
van de aan de eiser opgelegde straf, vermeldt het arrest “zijn historiek
bij het samenleven als koppel”. Het vermeldt wat dat betreft dat het
dossier aantoont dat de eiser “het bijna uitsluitend gemunt heeft op
vrouwen die hij psychologisch kapotmaakt teneinde ze te onderwerpen
en zo veel mogelijk erover waakt geen sporen van zijn fysiek geweld
achter te laten”.
In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, heeft het hof van
assisen aldus geen uitspraak gedaan over strafbare feiten die met de
beschuldiging geen verband houden.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
28 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandermeersch,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Puccini (bij de balie te Charleroi) en de heer Vandermeiren (bij de balie te Nijvel).

N° 388
2o

— 28 mei 2014
(P.14.0845.F)

kamer

1o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — Voorlopige hechtenis. — Bevel tot aanhouding. — I nzage van het dossier vooraleer het bevel tot aanhouding is
verleend. — Verplichting.
2 o VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT AANHOUDING. — I nzage
van het dossier. — A rtikel 6 EVRM. — I nzage van het dossier vooraleer
het bevel tot aanhouding is verleend. — Verplichting.
3o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 5. — A rtikel 5.4. — Voorlopige hechtenis. — Voorziening op korte
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termijn bij de rechter.

— Draagwijdte. — Verschijning

voor de raad -

kamer binnen vijf dagen na het verlenen van het bevel tot aanhouding.

— Terbeschikkingstelling

van het dossier.

4  VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — A rtikel 5.4 EVRM. —
Voorziening op korte termijn bij de rechter. — Draagwijdte. — Verschijo

ning voor de raadkamer binnen vijf dagen na het verlenen van het bevel
tot aanhouding.

— Terbeschikkingstelling

van het dossier.

5o VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT AANHOUDING. — A rtikel 5.4
EVRM. — I nzage van het dossier vooraleer het bevel tot aanhouding is
verleend. — Verplichting. — A rtikel 7 richtlijn 2012/13/EU van 22 mei
2012. — Toepassing.
6 o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— A rtikel 5. — A rtikel 5.3. — Bevel tot aanhouding. — I nzage van het
dossier vooraleer het bevel tot aanhouding is verleend. — Verplichting.
— A rtikel 7 richtlijn 2012/13/EU van 22 mei 2012. — Toepassing.

1o en 2o Uit artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden, zoals het thans wordt uitgelegd
door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, volgt niet dat de
politionele of gerechtelijke autoriteiten de verdachte en zijn raadsman
reeds in de fase tot het verlenen van een aanhoudingsbevel inzage moeten
geven van het dossier van de rechtspleging  (1). (Art. 6 EVRM)
3o en 4o Artikel 5.4 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden verleent eenieder die door arrestatie
of gevangenhouding van zijn vrijheid is beroofd het recht voorziening te
vragen bij de rechter opdat deze op korte termijn beslist over de wettigheid van zijn gevangenhouding ; het in het Belgische recht georganiseerde
rechterlijke toezicht dat, volgens artikel 21 van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis, door de raadkamer ambtshalve wordt
verricht binnen vijf dagen na het verlenen van het bevel tot aanhouding,
houdt in dat het dossier ter beschikking wordt gehouden van de inverdenkinggestelde en zijn raadsman, vóór de verschijning voor het onderzoeksgerecht (2). (Art. 5.4, EVRM ; art. 21, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis)
5o en 6o Artikel 7 van de richtlijn 2012/13/EU van 22 mei 2012 betreffende
het recht op informatie in strafprocedures, dat bepaalt dat wanneer een
persoon is aangehouden of gedetineerd, de lidstaten erop toezien dat de
stukken betreffende de zaak die essentieel zijn om de rechtmatigheid van
de aanhouding of de detentie overeenkomstig het nationale recht daadwerkelijk aan te vechten, ter beschikking worden gesteld van de aangehouden
personen of hun advocaten, is niet bedoeld om te worden toegepast op het
tijdvak dat aan het verhoor door de onderzoeksrechter en aan het eventuele verlenen van een bevel tot aanhouding voorafgaat, een fase die overeenkomt met het tijdvak bedoeld in artikel 5.3 en niet 5.4 van het Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(3). (Art. 7, Richtlijn 2012/13/EU van 22 mei 2012 ; art. 5.3 EVRM)

(C.)
  (1) tot (3) Zie concl. OM in Pas, 2014, nr. 388.
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A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 mei 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 27 mei 2014 een
conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 28 mei 2014 heeft raadsheer Pierre Cornelis
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede middel
Op grond van de schending van de artikelen 6.1 en 6.3 EVRM, wordt
het arrest verweten te oordelen dat, in de fase tot het verlenen van
een aanhoudingsbevel, het niet-meedelen van het proces-verbaal van
interpellatie en van de stukken van de rechtspleging waarop het noodzakelijkerwijs steunt, geen gevolgen heeft voor de regelmatigheid van
het aanhoudingsbevel. Het middel voert aan dat het op grond van het
uitleggingsbeginsel, overeenkomstig de richtlijn 2012/13/EU van 22 mei
2012 betreffende het recht op informatie in strafprocedures, aan de
kamer van inbeschuldigingstelling stond om de wetsbepalingen die
de inverzekeringstelling regelen in het Belgische recht, uit te leggen
overeenkomstig het door die richtlijn beoogde doel dat, volgens de
eiser, bepaalt dat de aangehouden persoon en zijn advocaat inzage
moeten krijgen van de stukken die nodig zijn voor het toezicht op de
rechtmatigheid van zijn hechtenis.
Uit artikel 6 EVRM, zoals het thans wordt uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, volgt niet dat de politionele of
gerechtelijke autoriteiten de verdachte en zijn raadsman reeds in de
fase tot het verlenen van een aanhoudingsbevel inzage moeten geven
van het dossier van de rechtspleging.
Artikel 7 van de voormelde richtlijn bepaalt :
“1. Wanneer een persoon in enige fase van de strafprocedure is aangehouden en gedetineerd, zien de lidstaten erop toe dat de stukken betreffende de zaak die in het bezit zijn van de bevoegde autoriteiten en die
essentieel zijn om de rechtmatigheid van de aanhouding of de detentie
overeenkomstig het nationale recht daadwerkelijk aan te vechten, ter
beschikking worden gesteld van de aangehouden personen of hun advocaten.
2. De lidstaten zien erop toe dat de verdachten of beklaagden of hun
advocaten toegang wordt verleend tot ten minste alle bewijsstukken waarover de bevoegde autoriteiten beschikken en die belastend of ontlastend
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voor de betrokkenen zijn, teneinde een eerlijk verloop van de procedure te
waarborgen en de voorbereiding van de verdediging mogelijk te maken.”
Volgens considerans 30 van de aanhef van de richtlijn dienen “documenten en, indien aangewezen, foto’s en geluids- en beeldopnamen die
essentieel zijn om de rechtmatigheid van de aanhouding of de detentie
van verdachten of beklaagden op doeltreffende wijze aan te vechten overeenkomstig het nationale recht, hun of hun advocaten ter beschikking
te worden gesteld uiterlijk voordat een bevoegde gerechtelijke autoriteit is gehouden een beslissing te nemen over de rechtmatigheid van de
aanhouding of de detentie overeenkomstig artikel 5.4 van het Verdrag, en
voldoende tijdig om het recht op aanvechting van de rechtmatigheid van
de aanhouding of de detentie daadwerkelijk te kunnen uitoefenen”.
Artikel 5.4 EVRM verleent eenieder die door arrestatie of gevangenhouding van zijn vrijheid is beroofd het recht voorziening te vragen bij
de rechter opdat die snel beslist over de wettigheid van zijn gevangenhouding.
Het in het Belgische recht georganiseerde rechterlijke toezicht dat,
volgens artikel 21 Voorlopige Hechteniswet, door de raadkamer ambtshalve wordt verricht binnen de vijf dagen na het verlenen van het
bevel tot aanhouding, houdt in dat het dossier ter beschikking wordt
gehouden van de inverdenkinggestelde en van zijn raadsman, vóór de
verschijning voor het onderzoeksgerecht.
Daaruit volgt dat artikel 7 van de richtlijn niet bedoeld is om te
worden toegepast op het tijdvak dat aan het verhoor door de onderzoeksrechter en aan het eventuele verlenen van een bevel tot aanhouding voorafgaat, een fase die overeenkomt met het tijdvak bedoeld in
artikel 5.3 en niet 5.4 EVRM.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
28 mei 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Nève
(bij de balie te Luik) en mevr. Laperche (bij de balie te Brussel).
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N° 389
1o

— 30 mei 2014
(C.13.0470.F)

kamer

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN). — Faillissement. — Betaling. — Vordering tot niet-tegenwerpbaarheid aan de boedel. — Ontstaan. — Voorwaarde.

De rechtsvordering van de curator die ertoe strekt een betaling niet-tegenwerpbaar aan de boedel te doen verklaren met toepassing van artikel 18
van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, ontstaat pas wanneer overeenkomstig het artikel 12, eerste tot derde lid, van die wet, is aangetoond
dat die betaling na de staking van betaling heeft plaatsgevonden  (1).

(Ghislain,

curator faillissement

Welding 2000 b.v.b.a. t. D.)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 31 januari 2013.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 7 mei 2014 een conclusie
neergelegd op de griffie.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 17 en 18 Faillissementswet van 8 augustus 1997 ;
— de artikelen 2251 en 2262bis, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat het beroepen vonnis hervormt, verklaart de vordering van
de eiser verjaard, doordat ze steunt op artikel 18 Faillissementswet, om de
volgende redenen :
“De curator tracht de verjaring tevergeefs te ontlopen door aan te voeren
dat ‘de schade pas is ontstaan op de dag waarop de rechtbank van koophandel
te Namen beslist heeft dat de datum van staking van betaling terugging tot
26 augustus 2003, waardoor de daad [van de verweerder] in de verdachte periode
valt’. Die gedachtegang kan niet worden gevolgd.
De voor de boedel schadeverwekkende handeling werd verricht op 30 december
2003. De curator heeft ervan kennisgenomen op 15 maart 2004, tijdens de
plaatsopneming in het kader van het faillissement, en heeft [de verweerder]
op 6 augustus 2004 geschreven dat ‘die verrichting (dus de litigieuze betaling) daarenboven in de verdachte periode heeft plaatsgevonden en niet aan
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 389.
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de schuldeisers van het faillissement kan worden tegengeworpen’. De curator
heeft van de door de boedel geleden schade kennisgenomen op 15 maart 2004.
Het feit dat de precieze datum van staking van betaling pas bij vonnis van
2 februari 2006 is bepaald, heeft hierop geen enkele invloed.
De bij dagvaarding van 22 oktober 2010 ingestelde rechtsvordering is dus
laattijdig, in zoverre ze steunt op artikel 18 Faillissementswet”.
Grieven

.........................................................
Tweede onderdeel
Luidens artikel 2251 Burgerlijk Wetboek “loopt de verjaring tegen alle
personen, behalve tegen hen voor wie de wet uitzondering maakt”.
De verjaring loopt, met toepassing van die bepaling, geenszins tegen degene
die niet kan optreden wegens een wettelijke verhindering.
Zoals in het eerste onderdeel reeds is uiteengezet, kon de eiser onmogelijk
een vordering tot vergoeding van de door de litigieuze betaling berokkende
schade instellen zolang de rechtbank van koophandel de datum van staking
van betaling niet had bepaald.
De eiser kon met andere woorden geen rechtsvordering instellen vóór het
vonnis van 2 februari 2006, dat de datum van staking van betaling heeft bepaald
en vóór hij, door dat vonnis, heeft kunnen kennisnemen van het schadelijke
karakter van de litigieuze betaling. De artikelen 17 en 18 Faillissementswet
sluiten immers uit dat een betaling, wegens benadeling van de boedel, hieraan
niet-tegenwerpbaar kan worden verklaard voordat de rechtbank van koophandel de datum van staking van betaling heeft bepaald.
Hieruit volgt dat het arrest, dat beslist dat de door de eiser bij dagvaarding van 22 oktober 2010 ingestelde rechtsvordering is verjaard, op grond dat
de verjaring zou zijn ingegaan op 15 maart 2004, op het ogenblik dat de eiser
“van de door de boedel geleden schade heeft kennisgenomen”, terwijl het voor
het overige vaststelt dat “de precieze datum van staking van betaling pas bij
vonnis van 2 februari 2006 is bepaald”, artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek
en, bijgevolg, de artikelen 17 en 18 Faillissementswet schendt.

III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Tweede onderdeel
De verjaring, dat een tegen een laattijdige rechtsvordering opgeworpen verweermiddel is, kan niet ingaan voordat die rechtsvordering
is ontstaan.
Krachtens artikel 18 Faillissementswet van 8 augustus 1997 kunnen
alle andere dan de in artikel 17 bedoelde betalingen door de schuldenaar
wegens vervallen schulden gedaan, en alle andere dan de in artikel 17
bedoelde handelingen onder bezwarende titel door hem aangegaan na
de staking van betaling en vóór het vonnis van faillietverklaring,
niet-tegenwerpbaar aan de boedel worden verklaard indien zij die van
de schuldenaar iets hebben ontvangen of met hem hebben gehandeld,
kennis hadden van de staking van betaling.
Volgens artikel 12, eerste tot derde lid, Faillissementswet van
8 augustus 1997, wordt de gefailleerde, tenzij het vonnis van faillietver-
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klaring anders beslist, geacht vanaf dat vonnis op te houden te betalen
en kan de rechtbank van koophandel, op dagvaarding van de curatoren
betekend aan de gefailleerde of op dagvaarding van iedere belanghebbende betekend aan de gefailleerde en aan de curatoren, bij een later
vonnis beslissen de datum van staking van betaling te wijzigen.
Hieruit volgt dat de rechtsvordering van de curator, die ertoe strekt
een betaling niet-tegenwerpbaar aan de boedel te doen verklaren met
toepassing van het voormelde artikel 18, pas ontstaat wanneer overeenkomstig het voormelde artikel 12, eerste tot derde lid, is aangetoond
dat die betaling na de staking van betaling heeft plaatsgevonden.
Het arrest stelt vast dat de eiser in zijn hoedanigheid van curator
vordert om een betaling, die de gefailleerde vennootschap op
30 december 2003 ten voordele van de verweerder heeft gedaan, op grond
van artikel 18 niet-tegenwerpbaar aan de boedel te verklaren, en dat de
curator van die betaling kennisgenomen heeft tijdens de plaatsopneming in het kader van het faillissement op 15 maart 2004.
Uit de vaststellingen van het arrest kan niet worden afgeleid dat
het vonnis van faillietverklaring van 26 februari 2004 de staking van
betaling van de gefailleerde vennootschap zou hebben vastgesteld op
een eerdere datum dan die van het voormelde vonnis en het arrest
stelt vast dat “de rechtbank van koophandel te Namen bij vonnis van
2 februari 2006 heeft beslist dat de datum van staking van betaling van
de gefailleerde vennootschap teruggaat tot 26 augustus 2003”.
Het arrest, dat de verjaring op 15 maart 2004 doet ingaan, op grond
dat “het feit dat de precieze datum van staking van betaling pas bij
vonnis van 2 februari 2006 is bepaald, hierop geen enkele invloed heeft”,
schendt het voormelde artikel 18.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de vordering van de
eiser verjaard verklaart, doordat het steunt op artikel 18 Faillissementswet, en in zoverre het uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
30 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en de
heer T’Kint.
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N° 390
1o

— 30 mei 2014
(D.12.0023.F)

kamer

1o APOTHEKER. — T uchtzaken. — T uchtraad. — A anhangigmaking.
2 o APOTHEKER. — T uchtzaken. — Hoger beroep. — Gevolgen. — Bevoegd heid van de rechter. — R aad van beroep. — Omvang.

1o De beslissing om de apotheker te doen verschijnen maakt de tuchtrechtelijke vervolgingen aanhangig bij de provinciale raad  (1). (Art. 20
Apothekerswet ; art. 27, derde lid, KB 29 mei 1970)
2o Hoewel de raad van beroep die de beslissing van de provinciale raad
nietig verklaart, in de regel in nieuwe beschikkingen uitspraak moet doen
over de aan de apotheker verweten feiten, wordt van die regel afgeweken
wanneer de nietigverklaring steunt op een substantiële onregelmatigheid
van de beslissing van die raad om de apotheker te doen verschijnen  (2).

(D. t. Orde

der apothekers)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissingen van de raad van
beroep met het Frans als voertaal van de Orde der apothekers van
22 september 2011 en 11 oktober 2012.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 9 mei 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert de volgende drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 2 en 1068 Gerechtelijk Wetboek ;
— de artikelen 20, § 1, en 25, § 4, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 80
van 10 november 1967 betreffende de Orde der apothekers ;
— artikel 27 van het koninklijk besluit van 29 mei 1970 tot regeling van de
organisatie en de werking der raden van de Orde der apothekers.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing van 22 september 2011 verklaart de hogere beroepen
ontvankelijk en beveelt, alvorens verder recht te doen, de heropening van het
debat om de partijen toe te staan nieuwe conclusies uit te wisselen, indien zij dat
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 390.
  (2) Id.
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wensen, en hen, alsook de afgevaardigde van de nationale raad van de Orde, toe
te staan tegensprekelijk hun standpunt uit een te zetten betreffende de mogelijke weerslag van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van
5 april 2011 op de tegen de eiser ingestelde tuchtrechtelijke vervolgingen.
Die beslissing stelt allereerst vast dat de beslissing van de provinciale raad
van 30 november 2009 door de volgende nietigheidsgrond is aangetast :
“Samenstelling van de provinciale raad
De verdediging van de [eiser] wijst terecht erop dat de leden van de provinciale raad die aanwezig waren bij het debat over het verslag van de met het
onderzoek belaste apotheker niet degenen waren die beslist hebben over de
inverdenkingstelling van de [eiser] ;
Op 16 maart 2009 werd het verslag van de apotheker-onderzoeker B. gehoord
door de apothekers Tr., Ta., G., D., B., F., L. en S. ;
Op 20 april 2009 werd het onderzoeksverslag besproken door de apothekers Tr.,
G., D., B., F., L. en S., waarbij apotheker Ta. zich had laten verontschuldigen ;
Op 7 september 2009 werd de [eiser] in verdenking gesteld door de apothekers
Tr., Ta., G., D., B. en L., waarbij apotheker F. zich had laten verontschuldigen
en apotheker S. afwezig was ;
Aldus blijkt dat de apotheker Ta. de beraadslaging van 20 april 2009 niet
heeft bijgewoond en dat apotheker F. en apotheker S. de beraadslaging van
7 september 2009 niet hebben bijgewoond ;
De raad van beroep stelt vast dat de procedure onregelmatig is, aangezien
de beslissing tot verwijzing in de tuchtzitting van 7 september 2009 niet is
genomen door alle leden van de provinciale raad die het onderzoeksverslag
hebben gehoord en de volledige beraadslaging hebben bijgewoond ;
De onregelmatigheid van de onderzoeksprocedure is een eerste grond om de
beslissing van de provinciale raad van 30 november 2009 nietig te verklaren”.
De bestreden beslissing van 22 september 2011 overweegt evenwel dat die
grond tot nietigverklaring de raad van beroep niet belet om geldig uitspraak
te doen over de telastlegging :
“De devolutieve kracht van het hoger beroep
De [eiser] betwist niet dat na de beroepen tuchtrechtelijke beslissing nietig
te hebben verklaard, de raad van beroep, naar recht kan beslissen om bij wege
van nieuwe beschikkingen over het geheel van de feiten van de zaak uitspraak
te doen, in toepassing van artikel 25, § 4, van het koninklijk besluit nr. 80 van
10 november 1967 betreffende de Orde der apothekers ;
Hij pleit echter dat de vervolgingen in voorliggend geval onherstelbaar
zouden zijn aangetast, zodat de raad van beroep de leemten in het dossier niet
kan verhelpen ;
Voor zover de rechter de wet en het algemeen beginsel van het recht van
verdediging naleeft, strekt de behandeling van de zaak in hoger beroep, met
toepassing van artikel 1068 Gerechtelijk Wetboek, ertoe de onwettigheden en
de miskenning van het recht van verdediging die in eerste aanleg zouden zijn
begaan, te herstellen (Cass. 20 december 2001, nr. D.00.0032.N) ;
Aan de regel van artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden volgens welke de zaak
moet worden behandeld door een onpartijdige rechterlijke instantie, is voldaan
wanneer die regel wordt nageleefd door de raad van beroep, het rechtsprekende
orgaan met volheid van rechtsmacht dat bevoegd is om de beslissingen van de
provinciale raad in feite en in rechte te toetsen”.
De bestreden beslissing van 11 oktober 2012 die uitspraak doet na heropening van het debat, verklaart de beslissing van de provinciale raad van
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30 november 2009 nietig, trekt de zaak aan zich en verklaart de tuchtrechtelijke vervolgingen bij wege van nieuwe beschikkingen ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond, spreekt de eiser vrij van de eerste grief van de telastlegging,
verklaart de tweede en de derde grief jegens hem bewezen en legt de eiser uit
hoofde van de tweede en de derde grief van de telastlegging samen de sanctie
van berisping op.
Grieven
1. Volgens artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek dat door artikel 2
Gerechtelijk Wetboek toepasselijk is gemaakt op de procedure voor de raad
van beroep met het Frans als voertaal van de Orde der apothekers, maakt
hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen
het geschil zelf aanhangig bij de rechter in hoger beroep.
Die devolutieve kracht van het hoger beroep wordt bevestigd door artikel 25,
§ 4, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende
de Orde der apothekers, luidens hetwelk de raden van beroep kennisnemen van
het geheel van de zaak, zelfs indien enkel hoger beroep werd ingesteld door de
apotheker.
De devolutieve kracht van het hoger beroep stelt de appelrechter echter niet
in staat over het geschil ten gronde uitspraak te doen, wanneer de zaak op
onregelmatige wijze bij de eerste rechter aanhangig is gemaakt.
2. Volgens artikel 20, § 1, van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november
1967 treedt de provinciale raad op, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van
de nationale raad, van de minister tot wiens bevoegdheid de volksgezondheid
behoort, van de procureur des Konings of van de geneeskundige commissie,
hetzij op klacht van een apotheker of van een derde. Het bureau stelt de zaak
in onderzoek. Het doet zelf het onderzoek of het duidt een of meerdere personen
van de raad aan om samen met de bijzitter het onderzoek te doen. Het duidt een
verslaggever aan. Het bureau kan één persoon met het schrijfwerk belasten.
In geval van klacht tracht het bureau de partijen te verzoenen en maakt eventueel een proces-verbaal van verzoening op. Wanneer het onderzoek is beëindigd, brengt het bureau of de verslaggever verslag uit bij de raad.
Volgens artikel 27, tweede en derde lid, van het koninklijk besluit van 29 mei
1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der
apothekers brengt de voorzitter de zaak, zodra het onderzoek gesloten is, op
de agenda van een van de eerstkomende vergaderingen van de raad. De raad
oordeelt, na de verslaggever te hebben gehoord en bij een met redenen omklede
beslissing, of de zaak zonder gevolg mag worden gelaten, of een aanvullend
onderzoek moet worden ingesteld, dan wel of de apotheker moet verschijnen.
Uit de samenhang tussen die bepalingen volgt dat de tuchtrechtelijke vervolgingen tegen de apotheker worden ingesteld door de beslissing van de provinciale raad om de apotheker te doen verschijnen en dat die beslissing genomen
moet worden na het onderzoeksverslag van het bureau of van de apothekeronderzoeker te hebben gehoord.
3. De bestreden beslissing van 22 september 2011 beslist, om de bovenaan in het
middel weergegeven redenen, dat de procedure niet regelmatig is, aangezien de
beslissing van 7 september 2009 tot verwijzing van de eiser naar de tuchtzitting
niet is genomen door alle leden van de provinciale raad die het onderzoeksverslag hebben gehoord en die de gehele beraadslaging hebben bijgewoond.
Ze beslist niettemin dat de devolutieve kracht van het hoger beroep, ondanks
die onregelmatigheid van de beslissing om de eiser te doen verschijnen en dus
van de aanhangigmaking van de zaak bij de provinciale raad, de raad van
beroep toestaat over de grond van de vervolgingen uitspraak te doen.

ARREST-2014-5.indb 1377

15/04/15 16:02

1378

ARRESTEN VAN CASSATIE

30.5.14 - N° 390

De bestreden beslissing van [11 oktober 2012] verklaart, op grond van die
premisse, de aan eiser ten laste gelegde feiten gedeeltelijk bewezen.
4. De bestreden beslissingen miskennen aldus de draagwijdte van de devolutieve kracht van het hoger beroep, dat de appelrechter niet toestaat over de
grond van de zaak uitspraak te doen wanneer hij vaststelt dat de zaak niet
regelmatig bij de eerste rechter aanhangig is gemaakt (schending van alle in
de aanhef van het middel aangewezen bepalingen, en meer bepaald van de artikelen 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek en 25, § 4, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967) of miskent op zijn minst de draagwijdte van artikel 20, § 1, van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november
1967 en artikel 27, tweede en derde lid, van het koninklijk besluit van 29 mei
1970, doordat ze weigert de beslissing van de provinciale raad van de Orde der
apothekers om de betrokken apotheker te doen verschijnen, te beschouwen als
een akte waarmee de zaak bij dat tuchtrechtscollege aanhangig is gemaakt.

.........................................................
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste middel
Volgens artikel 20, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 80
van 10 november 1967 betreffende de Orde der apothekers treedt de
provinciale raad ambtshalve op, op verzoek of op klacht. Het tweede
lid vermeldt dat het bureau de zaak in onderzoek stelt, het onderzoek
zelf doet of een of meerdere personen van de raad aanduidt om samen
met de bijzitter het onderzoek te doen en een verslaggever aanduidt.
Het vierde lid bepaalt dat wanneer het onderzoek is beëindigd, het
bureau of de verslaggever verslag uitbrengt bij de raad.
Artikel 27, derde lid, van het koninklijk besluit van 29 mei 1970 tot
regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der
apothekers bepaalt dat de provinciale raad, na de verslaggever te
hebben gehoord en bij een met redenen omklede beslissing, oordeelt of
de zaak zonder gevolg mag worden gelaten, of een aanvullend onderzoek moet worden ingesteld, dan wel of de apotheker moet verschijnen.
De beslissing om de apotheker te doen verschijnen maakt de tuchtrechtelijke vervolgingen aanhangig bij de provinciale raad.
Luidens artikel 25, § 4, van het koninklijk besluit nr. 80 nemen de
raden van beroep kennis van het geheel van de zaak, zelfs indien enkel
hoger beroep werd ingesteld door de apotheker.
Laatstgenoemde bepaling wijkt niet af van artikel 1068 Gerechtelijk
Wetboek, dat krachtens artikel 2 van dat wetboek van toepassing is.
Artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit nr. 80 bepaalt dat de raad
van beroep een van de verslaggevers belast met het onderzoek van de
zaak en dat hij verslag bij de raad uitbrengt en, op verzoek van laatstgenoemde, alle bijkomende onderzoeksverrichtingen doet.
Hoewel de raad van beroep die de beslissing van de provinciale
raad nietig verklaart, in de regel bij wege van nieuwe beschikkingen
uitspraak moet doen over de aan de apotheker verweten feiten, wordt
van die regel afgeweken wanneer de nietigverklaring steunt op een
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substantiële onregelmatigheid van de beslissing van die raad om de
apotheker te doen verschijnen.
De bestreden beslissing van 22 september 2011 vernietigt de beslissing van de provinciale raad op grond dat “de beslissing tot verwijzing
naar de tuchtzitting niet is genomen door alle leden van de provinciale
raad die het onderzoeksverslag hebben gehoord en de volledige beraadslaging hebben bijgewoond”, maar overweegt, zonder te worden bekritiseerd, dat de vervolgingen niet onherstelbaar zijn aangetast.
De bestreden beslissing van 22 september 2011 verantwoordt met die
redenen naar recht zijn beslissing om “bij wege van nieuwe beschikkingen uitspraak te doen over het geheel van de feiten van de zaak”.
Het middel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
30 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gedeeltelijke gelijkluidende
conclusie : de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
Foriers en de heer De Bruyn.

N° 391
1o

— 30 mei 2014
(D.13.0010.F)

kamer

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. — TUCHTZAKEN. — Franstalige en
Duitstalige tuchtraad van beroep voor advocaten. — Gesloten deuren. —
Uitzondering.
2 o VONNISSEN EN ARRESTEN. — TUCHTZAKEN. — Franstalige en Duitstalige tuchtraad van beroep voor advocaten. — Gesloten deuren. — A ard.
— Toepassing. — Voorwaarde. — Naleving.
3o ADVOCAAT. — T uchtzaken. — Franstalige en Duitstalige tuchtraad
van beroep voor advocaten. — Gesloten deuren. — Uitzondering.
4o ADVOCAAT. — T uchtzaken. — Franstalige en Duitstalige tuchtraad
van beroep voor advocaten. — Gesloten deuren. — A ard. — Toepassing. —
Voorwaarde. — Naleving.

1o en 3o Uit de teksten zelf van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en van
artikel 459, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat, voor
de Franstalige en Duitstalige tuchtraad van beroep voor advocaten,
de behandeling van de zaak met gesloten deuren niet de regel maar de
uitzondering is.

ARREST-2014-5.indb 1379

15/04/15 16:02

1380

30.5.14 - N° 391

ARRESTEN VAN CASSATIE

2o en 4o De mogelijkheid om van de openbaarheid van het debat af te zien,
is een waarborg die door de betrokkene op zijn nut en beperkingen moet
worden beoordeeld en is geen substantieel vormvereiste ; de beschuldigde
advocaat, die gevraagd heeft het debat met gesloten deuren te houden,
dient bijgevolg op de naleving ervan toe te zien.

(L. t. Procureur-Generaal

bij het

Hof

van

Beroep

te

Brussel e.a.)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de Franstalige
en Duitstalige tuchtraad van beroep voor advocaten van 24 april 2013.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Over de door de stafhouder van de Orde van advocaten van de balie
te Charleroi tegen het cassatieberoep opgeworpen middel van nietontvankelijkheid, in zoverre het tegen hem is gericht : laatstgenoemde
was geen partij in het geding
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
stafhouder van de Orde van advocaten van de balie te Charleroi geen
partij was in het geding.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Middel
Uit de teksten zelf van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en
van artikel 459, § 2, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek volgt dat, voor
de Franstalige en Duitstalige tuchtraad van beroep voor advocaten,
de behandeling van de zaak met gesloten deuren niet de regel maar de
uitzondering is.
De mogelijkheid om van de openbaarheid van het debat af te zien, is
een waarborg die door de betrokkene op zijn nut en beperkingen moet
worden beoordeeld en is geen substantieel vormvereiste.
De beschuldigde advocaat, die gevraagd heeft het debat met gesloten
deuren te houden, dient bijgevolg op de naleving daarvan toe te zien.
Uit geen van de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat de eiser, voor de tuchtraad van beroep, zou hebben aangevoerd dat
de zitting van 20 maart 2013, ondanks zijn verzoek, niet met gesloten
deuren zou zijn gehouden.
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Het middel is niet ontvankelijk.
De verwerping van het cassatieberoep ontneemt elk belang aan de
vordering tot bindendverklaring van het arrest.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring
van het arrest.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
30 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en
mevr. Oosterbosch.

N° 392
1o

— 30 mei 2014
(D.13.0029.F)

kamer

1o CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — A lgemeen. — A dvocaat.
— T uchtzaken. — T uchtraad van beroep. — T uchtstraf. — Evenredigheid
tot de zwaarwichtigheid van de misdrijven. — Toezicht.
2 o ADVOCAAT. — T uchtzaken. — T uchtraad
Evenredigheid tot de zwaarwichtigheid van
Hof van Cassatie. — Bevoegdheid.

van beroep.

— T uchtstraf. —
— Toezicht. —

de misdrijven.

1o en 2o Het Hof is bevoegd om na te gaan of uit de vermeldingen van
de bestreden beslissing blijkt dat de tuchtraad van beroep een kennelijk onevenredige tuchtstraf heeft uitgesproken, met schending van de
artikelen 460, eerste en tweede lid, en 464 van het Gerechtelijk Wetboek.
(Artt. 460, eerste en tweede lid, en 464 Gerechtelijk Wetboek)

(H. t. Stafhouder

van de franstalige orde van advocaten

van de balie te

Brussel e.a.)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de Franstalige
en Duitstalige tuchtraad van beroep voor advocaten van 20 november
2013.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
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Beoordeling
Eerste middel
De bestreden beslissing overweegt, met eigen redenen en met overneming van de redenen van de eerste rechter, dat “de zwaarste tuchtstraf
moet worden opgelegd”, gelet op het tuchtrechtelijk verleden van de
eiser, de ernst van de inbreuken, de aard van die inbreuken, die niet
verenigbaar is met de hoedanigheid van advocaat en met de beginselen waarop de uitoefening van het beroep steunt, het ontbreken van
verzachtende omstandigheden en van een toekomstperspectief bij de
eiser.
In zoverre het middel de bestreden beslissing verwijt dat ze niet vaststelt dat de uitgesproken tuchtstraf in verhouding staat tot de ernst
van de bewezen verklaarde inbreuken, berust het op een onjuiste lezing
van die beslissing en mist het derhalve feitelijke grondslag.
Voor het overige stelt de Franstalige en Duitstalige tuchtraad van
beroep voor advocaten in feite en binnen de door de wet gestelde grenzen
de sanctie vast die hij acht in verhouding te staan tot de ernst van
de bewezen verklaarde inbreuken. Het Hof kan evenwel nagaan of uit
de vermeldingen van de bestreden beslissing blijkt dat de tuchtraad
van beroep een tuchtsanctie heeft uitgesproken die kennelijk buiten
verhouding staat tot de ernst van de bewezen verklaarde inbreuken,
met schending van de artikelen 460, eerste en tweede lid, en 464 Gerechtelijk Wetboek.
Uit de in het middel weergegeven redenen van de bestreden beslissing
blijkt niet dat de tuchtinstanties uitspraak hebben gedaan met schending van de voormelde bepalingen.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof
Vernietigt de bestreden beslissing in zoverre ze de eiser veroordeelt
tot de kosten van de rechtspleging in hoger beroep, die forfaitair
werden vastgesteld op vijfhonderd euro.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing.
Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten en de eerste verweerder
tot de andere helft.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders samengestelde Franstalige en Duitstalige tuchtraad van beroep voor advocaten.
30 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. De Baets.
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N° 393
1o

— 30 mei 2014
(F.12.0074.F)

kamer

1o INKOMSTENBELASTINGEN. — VOORZIENING IN CASSATIE. —
Verzoekschrift niet ondertekend door een advocaat. — Ontvankelijkheid.
2 o CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Vormen. — Vorm van
het cassatieberoep en vermeldingen. — I nkomstenbelastingen. — Verzoekschrift niet ondertekend door een advocaat. — Ontvankelijkheid.

1o en 2o Artikel 378 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
zoals gewijzigd door de artikelen 34 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en 379 van de programmawet
van 27 december 2004, dat afwijkt van artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek in zoverre laatstgenoemd artikel bepaalt dat het verzoekschrift zowel op het afschrift als op het origineel door een advocaat bij
het Hof van Cassatie is ondertekend, en dat trouwens het recht onverkort laat van de bevoegde ambtenaar van de administratie der directe
belastingen om zelf een cassatieverzoekschrift te ondertekenen, legt op
dat het verzoekschrift waarbij een belastingplichtige een inzake directe
belastingen gewezen arrest aan het toezicht van het Hof onderwerpt,
door een advocaat moet zijn ondertekend  (1)   (2). (Art. 1080 Gerechtelijk
Wetboek ; art. 378 WIB92)
t.

(Les Studios Américains n.v.
Belgische Staat, minister van Financiën)
A rrest (vertaling).

I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen arrest van het hof van beroep te
Brussel AR nr. 2008/AR/2595 van 1 februari 2012.
Het Hof heeft bij arrest van 20 december 2012 een prejudiciële vraag
gesteld aan het Grondwettelijk Hof, waarop laatstgenoemde heeft
geantwoord bij arrest nr. 161/2013 van 21 november 2013.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

  (1) Zie GwH, arrest nr. 161/2003 van 21 november 2013 (gewezen op een prejudiciële
vraag die het Hof in deze zaak heeft gesteld bij arrest van 20 december 2013).
  (2) Het Hof heeft dezelfde dag vier andere, identieke arresten betreffende dezelfde
partijen gewezen (AR F.12.0075.F, F.12.0076.F, F.12.0078.F, F.12.0080.F).
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Over het door de verweerder tegen het cassatieberoep opgeworpen
middel van niet-ontvankelijkheid : het cassatieberoep is niet ondertekend door een advocaat
Luidens artikel 378 WIB92 mogen het verzoekschrift houdende voorziening in cassatie en het antwoord op de voorziening door een advocaat worden ondertekend en neergelegd.
Die bepaling, die afwijkt van artikel 1080 Gerechtelijk Wetboek in
zoverre laatstgenoemd artikel bepaalt dat het verzoekschrift zowel op
het afschrift als op het origineel door een advocaat bij het Hof van
Cassatie is ondertekend, en die trouwens het recht onverkort laat
van de bevoegde ambtenaar van de administratie der directe belastingen om zelf een cassatieverzoekschrift te ondertekenen, legt op dat
het verzoekschrift waarbij een belastingplichtige een inzake directe
belastingen gewezen arrest aan het toezicht van het Hof onderwerpt,
door een advocaat moet zijn ondertekend.
Het Grondwettelijk Hof heeft in het voormelde arrest van 21 november
2013 voor recht gezegd dat het aldus uitgelegde artikel 378 WIB92 de
artikelen 10 en 11 Grondwet niet schendt.
Het verzoekschrift waarbij het cassatieberoep wordt ingesteld, is
niet door een advocaat ondertekend.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
30 mei 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Bruyn.
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